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TAETALMA. 
L X X l . ORSZÁGOS ULES 1866. november 19-dikén. (Az elnök üdvözli a házat. Je 

lenti Klauzál Gábor, Löwenthal Sámuel b., Buday Lőrincz és Szemző Nán
dor képviselők halálát, s Pálffy István gr. és Nikolies Fedor b. képviselők 
lemondását- A császárné, neve napja alkalmából, megéljeneztetik. A f. é. nov. 
17-dikén kelt kegy. kir. leirat kihirdettetik. Széles Dénes megbizó levele be-
mutattatik.) 1 

L X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. november 23-dikán. (Bemutattatnak: Félegyháza 
választóinak kétrendbeli kérvénye Hrabovszky Zsigmond képviselő választá
sának megsemmisítése iránt; Közép-Szolnokmegye központi választmányá
nak jegyzőkönyvei; Kubinyi Ágoston és Ferencz kérvénye a műemlékek fen-
tartása ügyében; Makó gör. vall. lakosainak panasza a nagyváradi püspök
ség ellen ; Zboró helysége kérvénye a bártfai vasútvonal iránya iránt; Szat-
máry Dánielé egy bűnvádi pör megvizsgálása iránt; Kovách Dániel panasza 
az első magyar átalános biztosító-társaság ellen; Waehsmann Frigyesé Pest 
városa ellen; Lehoczky Nándor kérvénye segélyért. A nov. 17-dikén kelt kir. 
k-irat tárgyalásának napja kitüzeíik.) 2 

L X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. november 29-dikén. (Bemutattatnak: H.-Böször-
mény városa kérvénye a Hajdúkerület rendezése ügyében; Tassy Edéé pöre 
siettetése iránt; a deutschbrodi kórházé költség meg'téritése iránt; Grmaneez 
Károlyé versei pártolása i ránt ; Inkey József és Illésy János képviselőké sza
badságidőért , mely nekik meg is adatik; Maróthy János és Papp Pál pana
szai képviselői sérthetlenségöknek a jelenlegi hatóságok által történt megtá
madása miatt ; Osiky Sándor képviselő jelentése a hevesmegyei törvényszék 
eljárásáról i rányában; beszterczei egyházmegyei lelkészek kérvénye a r .ka th . 
papok nősülhetése tárgyában; Tisza Kálmán indítványa a nov. 1 7-dikei kir. 
leiratra adandó válaszfölirat tá rgyában; Deák Ferenczé ugyanazon tárgyban. E 
két indítvány tárgyalása decz. 1-jére tűzetik ki. A kérvényi bizottság tagjai 
megmarasztatnak.) 3 

L X X I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember l-jén. (Megkezdődik Tisza Kálmán és 
Deák Ferencz fölirati indítványainak tárgyalása. A költségvetés novemberre 
elfogadtatik.) 5 

L X X Y . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. deczember 3-dikám (Széky Péter és Puskariu Já
nos megbizó levelei bemutattatnak. Széles Dénes és Pethe András végleg iga
zoltatnak. A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tár
gyalás folytatása.) , 26 
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L X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 4-dikén. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása.) . . . . . . . . 53 

L X X V 1 1 . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 5-dikén. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása.) 77 

L X X Y I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 6-dikán. (A Tisza Kálmán és Deák Fe-
rencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytattatván és befejeztetvén, az 
előbbié félre vettetik, az utóbbié pedig elfogadtatik.) . 1 0 5 

L X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 7-dikén. (Az elő'ttevalónapi szavazat
jegyzék megigazittatik. Donianiczky Boldizsár szabadságot kap. Bemutattat-
nak : Gracza László kérvénye hivatalosan kizsarolt pénzeinek megtérittetése 
iránt; szabadkai polgároké a nagyvárad-fiumei vasút ügyében; Czernovitz 
városáé kórházi költség megtérittetése iránt; a tokaj-hegyaljai borászati tár
sulat emlékirata a bortermelés érdekében ; makói gör. kath. polgárok kérvé
nye magyar gör. kath. püspökség fölállításáért; Isagy-Várad sz. k. városáé 
kerülete kiegészitése s két országgyűlési képviselőnek választhatása iránt. 
Szavazás a fölirati bizottság tagjaira s e szavazás eredményének kihirdetése. 
Beadatik Trauschenfels Emil vizsgálati jelentése a segesvári képviselő-válasz
tásról.) . 1 3 1 

L X X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 11-dikén. (Hrabovszky Zsigmond ved-
irata bemutattatik. A nov. 17-dikei kegy. kir. leiratra szerkesztett válaszföl-
irati javaslat felolvastatik s tárgyalása napja kitüzetik.) . . . . . . . 132 

L X X X I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. deczember 15-dikén. (Bemutattatnak: Pap Gergely 
és Vadász Manó megbízó levele; Hevessy Bertalan kérvénye szabadságért, 
mely megadatik; Szarvas és Szent-András községek panasza a Körösnek a 
kormány által czélba vett szabályozása ellen; a pest-miskolczi vasuttársulat 
kérvénye a pest-miskolczi vasút ügyében. A fölirati javaslat tárgyaltatik és 
elfogadtatik.) 133 

L X X X I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deezember 17-dikén. (Bemutattatnak: Borcsányi 
János megbizó levele; Szmederovacz Zsigmond panasza a nagy-becskereki 
biró ellen. Az elfogadott fölirat a főrendekhez átküldetik. Zárt ülés.) . . . 151 

L X X X I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 18-dikán. (Bemutattatnak : a pesti egye
temi jogász-segélyző egylet kérvénye az országgyűlési nyomtatványok iránt; 
Fájsz község panasza a faddiak révszabadalma ellen; Ungár Istváné Pethes 
József képviselő ellen; Huszóczy Emilia kérvénye férje kiszabadítása 
iránt; Fried Henriké, hogy az osztrák törvényszék által rá mért fogságitélet 
végre ne hajtassák; a képviselőházi tisztviselőké elmaradt októberi íizetésök 
kiadása iránt; Hegedűs István képviselőházi szolgáé ugyanazért; Gaál Jó
zsef képviselőházi irnoké a számvizsgáló bizottság számára tett munkája dí
jazása iránt; árvamegyei községeké alsó ipartanodával egyesitett gymnasium 
fölállítása iránt; röpirat a közös ügyek kezeléséről. A császárné üdvözlésére, 
születésenapjaalkalmából, küldöttség neveztetik ki s ez ügyben a főrendekhez 
üzenet intéztetik. Pap Gergely, Vadász Manó és Széky Péter föltételesen iga
zoltatnak; Hrabovszky Zsigmond választási ügye, az első választás vizsgála
tának figyelembe vétele végett, az igazoló bizottsághoz visszautaltatik; Gull 
József és Wagner Frigyes választása megsemmisíttetik.) . . . . . . . 152 

L X X X I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. deczember 20 dikán. (Bemutattatik Moisil Ger
gely megbizó levele. A mindkét ház által elfogadott fölirat, megpecsételtet-



TARTALOM. VII 

vén s aláíratván, a főrendekhez átküldetik. A képviselőház tisztjeinek és szol
gáinak október haváról elmaradt fizetésök, Gaál József képviselőházi írnok
nak pénztári számadások rovatolásáért 100 ftnyi dij, Pap Lajosnak vizsgálati 
költsége, Dobozy Mihály képviselőházi irattárnok özvegyének pedig negyed
évi fizetése utalványozandónak határoztatik; egyszersmind elhatározza a ház, 
hogy képviselőházi tisztek és szolgák halála esetén az illetők özvegyeinek 
vagy törvényes örököseinek a fizetés negyedévi részlete kiadandó. A költség
vetés deezember havára elfogadtatik. Az ülések újév utánig elhálasztatnak.) . 160 

L X X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. január 12-dikén. (Bemutattatnak: Vucsetics István 
és Sipos Ferencz megbizó levelei; Végess Andor panasza as abádszalóki kép
viselőválasztás ellen; Baszler bécsi lakos röpirata a pénzügyi viszonyok ren
dezéséről ; Szabadka városa panasza az adónak katonai behajtása ellen; Te
mesvár városa kérvénye a városnak Fiúméval és Araddal leendő vasúti össze
köttetése iránt; Dimitrievics Dánielé a törökbecsei szolgabiróság ellen tett 
vizsgálat sikerének eszközlése i ránt ; Soltész Sándoré a szabolcsi közmunka 
körül s a tokaji uradalomban elkövetett csempészkedések megvizsgálása iránt; 
Szalatkay György panasza a veszprémi törvényszék ellen; Gots Jánosé egy 
zsidónak adott husmérési engedély ellen ; Krausz Dávidé a cs. kir. fmánczha-
tóság Ítélete ellen; László István kérvénye honvédi nyugdija s Nagy Eleké 
és társaié katonatiszti fizetésök utalványoztatása iránt; Lisznyai Damó Eleké 
s Pálé örökségök átvehetése iránt; Kovács Péteré kapusi illetménye utalvá
nyoztatása iránt; Pollák Chajim javaslata a héber iskolák és népnevelés ügyé
ben ; Hartinger Antal nemzetgazdasági táblái; Obrovácz község kérvénye a 
dohánytermelés megengedése i ránt ; csákvári volt úrbéreseké telkeik volt úr
béri természetüeknek nyilvánítása iránt; Gegus Dániel magyarra fordított 
Corpus Juris-a; végre Kálóczy Lajos és Perczel Béla képviselők nyilatkozata. 
hogy hivatalt vállalván, uj választás alá bocsátják magokat. A ház kijelenti 
abbeli várakozását, hogy minden képviselő, ki képviselővé történt választása 
után az országgyűlés folyama alatt kormányi kinevezéstől függő hivatalt vál
lal, magát uj választásnak veti alá. Benyujtatik a számadásvizsgáló bizottság 
kettős jelentése. Deák Ferencz indítványa s fölirati javaslata a hadkiegészítés 
ügyében kiadott rendelet iránt, valamint Madarász indítványa ugyané tárgy
ban benj'ujtatván, a két indítvány tárgyalási napja kitüzetik. Vay Sándor b. 
és Puskariu János végleg igazoltatnak.) 162 

L X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 15-dikén. (Bemutattatik Kosa Sándor kér
vénye pöre siettetése iránt. Id. Ráday Gedeon gr. és Ürményi József lemon
danak képviselői állásukról. Andrássy Gyula gr. alelnök jelentése a decz. 
20-dikán kelt fölirat átadásáról s a felségeket üdvözlő küldöttség eljárásáról 
fölolvastatik. Deák Ferencz fölirati javaslata a hadkiegészitési rendelet ellen 
elfogadtatik. Madarász József ugyanez ügybeli indítványát elhalasztja..) . . 165 

L X X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. január 16-dikán. (Az elfogadott fölirat hitelesítte
tik s a főrendekhez átküldetik. A költségvetés január havára elfogadtatik.) . 173 

L X X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 17-dikén. (A mindkét ház által elfogadott 
fölirat a hadkiegészitési rendelet ellen aláiratik, megpecsételtetik s átadásával 
az első alelnök megbizatik. Bemutattatik Szemző István megbizó levele. Bor-
csányi János és Széky Péter végleg. Sipos Ferencz és Vucsetics István fölté
telesen igazoltatnak. A költségvető bizottság kiegészittetik.) . 1 7 4 

L X X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 26-dikán. (Bemutattatnak: Bohetielu Sán
dor megbizó levele; Pethes József kérvénye az ellene minap beadott panasz 
alkalmával használt kifejezés megváltoztatása iránt; Szirmay Pál kérvénye 
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négyheti szabadságért, mely megadatik neki; Kendercsik Jakabé alkalma
zásért ; Guttmann Ádámé behajtott adóssága kifizetése iránt; Kiss Bálinté a 
múzeumi képtár ügyében; Pyrker Máriáé segélyért; Lator Bálintnéé s roko
naié pörükben szenvedett sérelmeik orvoslása iránt; Mánd lakosaié a lelitészi 
állomás betöltéseért; Békés-Csaba lakosaié 1848 eló'tt lefizetett váltsági ösz-
szegök átruházása iránt a város javára; Audrássy Gyula gr. első alelnök je
lentése az országgyűlés f. é. január 17-dikén kelt föliratának átadásáról. A 
67-es bizottságban megürült két hely be nem töltetni határoztatik. Az elnök 
jelenti, hogy ugyanazon bizottság határozatából üléseiben azon képviselők is 
megjelenhetnek, kik nem tagjai. A múlt ülésszak, valamint az 1861-diki or
szággyűlés számadásainak megvizsgálására kirendelt bizottság jelentésének, 
úgyszintén Maróthy János ügyének tárgyalási napja kitüzetik, bemutattatik 
egyszersmind az ezen ügyre vonatkozólag az elnökhöz érkezett kormányi át
irat. Szemző István föltételesen igazoltatik. Sárközy József képviselő halála 
bejelentetik. Bizalmatlansági szavazatoknak a ház elé terjesztése meg nem en
gedtetik.) . . . . . . . . . . . . 1 7 5 

XC. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. január 29-dikén. (Bemutattatnak: Két folyamodás 
Szemző István választása ellen; Oroszy Miklós kérvénye négyheti szabad
ságért, mely megadatik. A jegyzőkönyv 501-dik pontjának második czikké-
ben egy hibás kitétel rneg-igazittatik. A ház kijelenti, hogy a nemzeti mú
zeumi tárgyak fölötti intézkedés az országot, nevezetesen az országgyűlést 
illeti, s meghagyja a közintézeti bizottságnak, hogy a Nemzeti Múzeumból a 
párisi világtárlatra küldendő tárgyak iránt javaslatot terjeszszen elő.) - . . 177 

XCL ORSZÁGOS ULES 1867. február 4-dikén. (Bemutattatnak : Két panasz Sipos 
Ferencz választása ellen: Gáal Mihály és társai kérvénye sérelmeik törvényes 
elintézése i ránt ; Leitold Jánosnéé hagyatéki ügye elintézése iránt; ábrányi 
lakosoké urbérszerü szolgálataik megszüntetése i ránt ; Kemény József emlék
irata a szemészeti intézetekről; Szentes városa kérvénye úrbéri kárpótlása 
iránt; több képviselő indítványa a nagyvárad-brassói vasút érdekében. Szemző 
István végleg igazoltatik. A képviselőházi számadások az illető bizottságnak 
újra kiadatnak. Maróthy János képviselő szándékolt elfogatása folytán a ház 
roszalását mondja ki a kormány eljárására nézve s tiltakozik hasonló esetek 
ellen.) 179 

XC1L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. február 18-dikán. (Bemutattatik Ráday Gedeon gr. 
és Perczel Béla megbizó levele. Fölolvastatik a f. é. február 17-dikén kelt 
kegy. kir. leirat, mely az alkotmány visszaállítását s a felelős minisztérium 
alakításával megbízott miniszterelnök kinevezését tudatja. Köszönetmondó or
szágos küldöttség ő felségéhez indítása határoztatik s annak képviselőházi 
tagjai kineveztetnek.) . 181 

XCIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. február 19-dikén. (Bemutattatnak: felvidéki kertí-
letbeli választók panasza Sipos Ferencz megválasztása ellen; Sipos Ferencz 
védirata; szentesi választók panasza Oroszy Miklós ellen; Oroszy Miklós kér
vénye képviselő kiküldése iránt Szentesre; a m. k. természettudományi tár
sulaté országos segélyezésért; dorozsmai s majsai vállalkozók panasza a Lan-
grand-Dumonceau czégü brüsseli bank ellen s kérelmük segélyért; Burda 
Imre kérvénye atyja hagyatéki ügye elintézése iránt; Duszeg Matild panasza 
a körmöczi árva-vagyonkezelés ellen ; Hottavecz József kérvénye Bánffy Zs. 
b . elleni keresetének megitéltetése i ránt ; Prépost Istváné cselédjavitó egylet 
fölállithatásáért; Vjeszt Andrásé Stefáncsok Károly rőczei jegyző szabadon bo-
csáttatása i ránt ; Kiss Jánosé hadnagyi havi illetményért; Luesics Józsefé ka
tonai executió által történt kára orvoslásaért; Reök Istváné egy elhalt kama-



TARTALOM. 

rai hivatalnok biztosítékának kiadatásaért; a nagy-kikindai kerületé az or
szággyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Jankovics Vincze panasza 
hibás igazságszolgáltatás ellen; Degenfeld Adolf gr. kérvénye a vágvölgyi 
vasút érdekében; Wagenleiter Johannáé Wachsmann Vilmos elfogatása 
miatti sérelme elintézéseért; Nóvák Andrásé Miskei András elfogatása iránt; 
Mály Józsefé a Széchenyi-Kolonicsféle alapítványok országos kezelése iránt; 
Csicsofalvy János panasza a pesti terézvárosi biróság ellen • László István 
kérvénye többrendbeli sérelme orvoslása s közvetítő ügynöki iroda fölállitha-
tása iránt; Ruszinkó Zsigmond panasza az ellene január 26-dikán bemutatott 
vád ellen; Halmai községbeliek kérvénye a földjeik után követelt kamatok 
leszállítása iránt; Örkény község panasza lelkésze ellen; kövi lakosok kérvé
nye néhány elfogott polgár szabadon bocsátása iránt; böszörményi birtoko
soké a Hajdúkerület rendezése iránt; Dékáni Károly megbízó levele; Ko-
ross Mihály panasza a fajszi rév tárgyában. A Nemzeti Múzeumból 180 régi
ség itárgynak a párisi világtárlatra küldése elhatároz tátik. Kovács Péter nemzeti 
múzeumi kapusnak 50 ftnyi kárpótlás szavaztatik meg. A költségvetés febru
árra elfogadtatik. Zárt ülés.) 

XCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. február 23 dikán. (Bemutattatnak : Keglevich 
István gr. lemondása; a kőszegi választókerület több választójának panasza, 
hogy uj képviselőválasztásra még mindeddig nem történt intézkedés ; Andrássy 
Gyula gr. miniszterelnök levele a magyar minisztérium kinevezéséről s maga 
a kinevező kir. rendelet; Böszörményi László és társai indítványa a jelen 
országgyűlés föloszlatása iránt. Az elnök jelenti hála-istenitisztelet tartását a 
pestbelvárosi plébánia, valamint az izraeliták templomában.) . . . . . . 

XCV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. február 28-dikán. (A minisztérium tagjai bemutat
ják magokat a háznak. A kormány négy előterjesztést nyújt be : az adó, az 
ujonczok, a köztörvényhatóságok s a sajtó ügyében. Ezek tárgyalása napi
rendre tűzetik. Böszörményi László és társai fölirati indítványát a ház tár
gyalás alá nem vétetni határozza. Az elnök megemlékszik István nádor fő-
herczeg haláláról s bejelenti temetését.) . . . . . , , . . . , . 

XCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 2-dikán. (Bemutattatnak: Pap Máté meg
bízó levele; Szávics Döme panasza ellene elkövetett törvénytelenségek miatt; 
Farkas Lajos kérvénye Szentes városa országos képviseltetése iránt; Tisza-Ve-
zseny elöljáróságáé bizonyos szőlőnek az ő határukba keblezése iránt; Buda-
házy Andoré birtokai zár alól fölmentése iránt; Takácsy Józsefhéé ingóságai 
visssaadatása iránt; az Erdélyi Múzeum-Egyleté a vajda-hunyadi vár megóvása 
ügyében; Drágabártfa elöljáróié bizonyos sós források használhatása iránt; föl-
desi lakosoké az 1832/8 : XII . t. ez. értelmezése iránt; ilonczai lakosoké az 
ellenök indított tagosztályi pör fölfüggesztése i ránt ; Varga Jánosé a n.-sza-
lontai tagositási munkálatok fölfüggesztése iránt; Wagenleiter Johannáé fia 
szabadon bocsáttatása iránt; Komáromy Ferencznóé háza elárvereztetésének 
megakadályoztatása iránt; a brassói keresk. és iparkamráé a n.-várad-kolozs-
vár-brassói vasút ügyében ; Fabinyi Gyula észrevételei a népnevelésről; Nagy 
Sámuel kérdése bizonyos keresetének miképi eldöntése felől; Lovász János 
panasza szolgabírói törvénytelenségek ellen ; Wachsmann Vilmosé Írásbeli 
munkája letartóztatása miatt; Roska Zsuzsána és testvéreié atyai örökségük 
részbeli lefoglalása ellen ; Hermann Mihálynéé a szeszárulás betiltása ellen; 
Sgaliczer Vilmos kérvénye bizonyos váltópöri visszaélések orvoslása iránt ; 
Szakács Istváné az egyházi alapítványi pénztárakra rovott adó megszüntetése 
iránt; Jókai Mór és társaié Táncsics Mihály szabadon bocsáttatásáért; Tolnay 
János panaszai a hadházi tanács és Debreczeni László ellen; Zachcsák Rozá
lia és Drudják Zsuzsána kérvénye atyai hagyaték elintézése iránt; Jakus 
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Sámuel és neje panasza házuk elárverése miatt; Id. Ráday Gedeon gr., Per-
czel Béla és Dékáni Károly föltételesen igazoltatnak. A miniszteri javaslat az 
adóra nézve átalánosságban elfogadtatik s szakaszonkinti tárgyalása megkez
dődik. Az ág. hitv. egyházban tartandó hála-istenitisztelet bejelentetik.) . . 195 

XCYIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 2-dikán. (Az ujonczok iránt előterjesztett 
miniszteri javaslat tárgyalás alá vétetvén, a ház bizottságot küld ki azon ada
tok meghallgatására, melyeknél fogva a kormány 48,000 uioncz azonnali ki
állítását szükségesnek látja.) 219 

XCVIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 4-dikén. (Bemutattatnak: Milkovics Zsig
mond megbízó levele ; Boros Gábor és neje kérvénye, hogy fíok protestáns 
iskolába járhasson ; Kemény Lajosé a népnevelés és néptanítók sorsa javítása 
iránt; Buják elöljárósága panasza Pillicz Dániel albérnök ellen; Móga Jero
mos és társai kérvénye hagyatéki illetőségök kiadatása iránt. A márczius 
2-dikán kiküldött bizottság beadván jelentését, a ház a kormányt az ujonczok 
kiállítására fölhatalmazza.) , . . . . 231 

XCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 5-dikén. (A miniszteri előterjesztés az 
ujonczállitás tárgyában szakaszonkint tárgyaltatván, elfogadtatik. A főrendek 
üzenik, boTy a képviselőház határozatát mind a közterhek, mind a Parisba 
küldendő múzeumi tárgyak iránt elfogadták.) 249 

C. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 7-dikén. (Bemutattatnak: Soltész Sándor 
kérvénye sikkasztásokra vonatkozó irományainak a belügyminisztériumhoz át
tétele iránt; Mészáros Flórián panasza több ügyvéd s a mohácsi törvényszék 
ellen ; Kálmán János kérvénye segélyezésért. A kormány felel a budai kato
nai főparancsnokság által kibocsátott rendelet iráot tett kérdésre. A köztör
vényhatóságok tárgyában beadott miniszteri előterjesztvény tárgyalás alá 
vétetvén, átalánosságban elfogadtatik, aztán szakaszonkinti tárgyalása meg
kezdődik.) . 258 

CL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 8-dikán. (Bemutattatnak: Técső lakosai
nak kérvénye dohánytermelési engedélyért; Szarvas városáé az urbériségért 
járó összegnek számára való kiadatása iránt; Csenkei Vinczeé hivatalért. Mil
kovics Zsigmond föltételesen igazoltatik. A pénzügyminiszterhez intézendő 
interpellátió jelentetik be. A köztörvényhatóságok iránti miniszteri javaslat, 
szakaszonkint végig tárgyaltatván, elfogadtatik.) 283 

CI1. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 9-dikén. (Bemutattatnak: Wachsmann 
Vilmos pénz- és adóügyi munkálata, úgyszintén panasza Rottenbiller Lipót 
ellen; a 67-es bizottság jelentése és javaslata, azon bizottság kisebbségének 
külön véleménye s Madarász József és társai indítványa a 67-es munkálatra 
nézve. A sajtóügyre vonatkozó miniszteri előterjesztvény tárgyaltatván, elfo-
gadtik. Kérdés intéztetvén, a pénzügyminiszter kijelenti, hogy az 1866-dik 
évi osztrák államkölcsön a magyar koronái uradalmakat nem terheli s a hi
telműveletekből netán fenmarandó fölöslegek hováforditása iránt a miniszté
rium előterjesztéseket fog tenni az országgyűlésnek. A ház elhatározza, hogy 
a megszavazott négy fölhatalmazás kizárólag a jelen felelős magyar miniszté
riumnak szól. A kérvényi bizottság jelentése alapján: Kuliffay János kérvé
nye mellőztetik; a magyar földíani társulaté a közintézeti s pénzügyi bizott
ságokhoz, Császár községéé az igazságügyminiszteriumhoz utaslttatik.) . . 303 

CIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 11-dikén. (A ház elhatározza, hogy az 
interpellatiók a jegyzőkönyvbe fölveendők. A sajtó ügyében s a fölhatalmazá-
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sok kizárólagosságára nézve hozott határozatok átküldetnek a főrendekhez. 
Bemutattatnak: id. Mándy Péter javaslata a közigazgatási s törvénykezési 
hivatalnokokra nézve; Takács Mihály kérvénye Rajner Gyula kiszabadítá
sáért ; újvidéki szőlőbirtokosoké a házi szükségre termesztett bor fogyasztási 
adójának megszüntetése iránt; Perl Simon panasza Lehoczky Lajos szbiró 
ellen; Baán Béla kérvénye a tarnóczi kövületnek a M. K. Múzeumba szállí
tása iránt. A kérvényi bizottság jelentése folytán: a zelizi és garanvezekényi 
lakosok, ágyszintén a barbacsiak kérvénye is az igazságügyi minisztérium
hoz utasittatik; özv. Pfaff Józsefné kérvényére nézve a háznak már régibb 
határozata fentartatik; Czibur Gusztáv kérvénye a belügyminisztériumhoz, a 
beregmegyei oroszoké a nemzetiségi és közoktatási bizottsághoz tétetik á t ; 
Illés János a belügyminiszterhez utasittatik; a lüblói kerület tanítóinak kér
vénye a közoktatási bizottsághoz, Perl Ferenczé s Marzini Ferenczé a belügy
minisztériumhoz tétetik át ; Pctykó György a törvény rendes útjára utalta-
tik; a nyirmegyesiek folyamodványa az igazságügyminiszteriumhoz, a 
moldvaszéli csángóké a codificationális választmányhoz tétetik át ; Nagy 
Zoltáné a paulispromontoriumi sérelem iránt mellőztetik; Pencz és To
kaj-Hegyalja lakosaié a miniszterelnökhöz, Duna-Veese városáé az igazság-
ügyminiszteriumhoz tétetik á t ; Lehoczky Nándoré és Wachsmann Frigyes 
Vilmosé mellőztetik; Tassy Edéé az igazságügyminiszteriumhoz tétetik á t ; a 
német-bródi kórház a közigazgatás útjára utasittatik: Grmanecz Károly di
cséretes szándéka kedves tudomásul vétetik ; a czernovitzi kórház kérvénye a 
belügyminisztériumhoz, a tokaj-hegyaljai borászati társulaté a közgazdasági 
és közlekedési minisztériumokhoz, a makói gör. kath. lakosoké a vallásügyi 
minisztériumhoz, a fajsziaké a minisztériumhoz, Fried Henriké az igazság-, 
Szmederovácz Zsigmondé a bel-, Huszóczy Dénesnéé az igazság-, Szabadka 
városáé a pénzügyi, Árvamegye közönségéé a közoktatási, a mezőszepsi mé
szároké a belügyi, Szarvas és Szent-András községeké a közmunka- és köz
lekedési, Kovách Dánielé az igazságügyi, László Istváné a honvédelmi, Krausz 
Dávidé a pénzügyi minisztériumhoz, Szalatkay Györgyé a codificationális bi
zottsághoz, Dimitrievics Dánielé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Damó 
Elek és Pálé mellőztetik; Hartinger Antal és fiáé a közoktatási, a csákváriaké 
az igazságügyi minisztériumhoz tétetik á t ; Kosa Sándoré, Kendercsik Jakabé 
s Pyrker Máriáé mellőztetik; Pollák Chaimé a vallási s közoktatási, Kubinyi 
Ágoston s. társaié a közintézeti bizottsághoz, Szatmáry Dánielé az igazság-, 
Gracza Lászlóé a pénzügyminisztériumhoz, Nagy-Várad városáé a codifica
tionális bizottsághoz tétetik á t ; Ungár Istváné s Pethes Józsefé mellőztetik; 
Nagy Elek és társaié a honvédelmi minisztériumhoz tétetik át. A főrendek át-
küldik a 48,000 ujoncz kiállítására vonatkozó határozatukat. Folytatólag a kér
vényi bizottság előterjesztése alapján: Soltész Sándor kérvénye a bel-, Gutt-
mann Ádámé az igazságügyi minisztériumhoz, Békés-Csaba városáé a codifi
cationális bizottsághoz tétetik á t ; Hugó Károlyé mellőztetik; Baszleré, mint 
már elintézett, szintén; az inándi gör. kel. vallású lakosoké a vallási, Bánfalva 
községé a pénzügyi, Nagy Zoltáné a közgazdasági, Obrovácz községé a 
pénz-, Veléte és Skirva községeké a belügyi, Zboró városáé, Temesvár váro
sáé, Sarkad, Gyoma, Kétegyháza és Szabadka közönségeié, ugocsai lakosoké 
s a pest-miskolezi vasuttársulat bizottságáé a közmunka- és közlekedési mi
nisztériumhoz tétetik át. Uj kérvényi bizottság választása határoztatik. Az el
nök fölhívja a ház tagjait a holnap megérkezendő felség fogadására.) . 

C1Y. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 16-dikán. (Bemutattatnak: Wachsmann 
Vilmos kérvénye Pest város hatósága ellen s tett panaszai nyomozása iránt; 
Pest városa főpolgármesterének kimutatása e panaszok alaptalanságáról; Ti
sza-Szőlős elöljárósága kérvénye a dohánytermesztésre engedett föld szaporí
tásáért ; Sz.-György-Ábrány lakosaié úrbéri kielégittetésök iránt: Winkler 

II* 



XII TARTALOM. 

Márton és társa panasza Unger György szbiró ellen; árvamegyei községek 
kérvénye a Gömör megy ében elfogott izgatók szabadon bocsáttatása iránt. 
Jelentés tétetik az országos köszönő' küldöttség fogadtatásáról ő felségénél. A 
főrendek jelentik, hogy a képviselőház határozatait a köztörvényhatóságok, a 
sajtó s a minisztériumnak adott fölhatalmazások kizárólagossága ügyében el
fogadták. A közintézeti bizottság jelentést tesz a muzeumbeli tárgyaknak a 
párisi világtárlatra történt elküldéséről. A 67-es munkálat s a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasútvonal iránti indítvány tárgyalása napirendre tűzetik. Sza
vazás a kérvényi bizottság tagjaira.) . . , , . . 326 

CY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 18-dikán. (Bemutattatnak: a kérvényi 
bizottság tagjaira történt szavazás eredménye ; Balomiri Simon megbízó le
vele ; D'heil Eleonóra panasza a bártfai volt cs. kir. adóhivatal ellen; Antal 
Jánosné kérvénye férje bűnvádi ügyének uj átvizsgálása iránt; Sehöndorf 
községéé kárai és sérelmei ügyében; Tamássy Károly és Schwarcz Imre je
lentése a Rádl Józsefféle alapítványról; Markó Samu kérelme hivatala vissza
nyeréseért; Czabay Károly és nővéréé a magyar kincstár irányában fenálló 
követelésük utalványoztatása iránt; Jakab Mártoné kocsmajoga visszanyeré
seért ; Timár lakosaié a határukban fekvő földesúri birtoknak részökre való 
eladása iránt; Ungár Móré állomásért; a gyorsirodáé a havidijaknak elnapo
lás közben is kifizetéseért; Duna-Pataj mezővárosáé úrbéri ügyei rendezése 
iránt; Miletics Szvetozár indítványa a horvát ügyben; Károlyi Ede grófé or
szágos vasúthálózat terve iránt. A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal 
iránti indítvány tárgyalás alá vétetvén, a kormány kijelenti, hogy ezen vasút 
létesítése s átalában az egész országos vasúti hálózat iránt javaslatot fog a ház 
elé terjeszteni; mire ugy ezen indítvány, mint Károlyi Ede grófé visszavonatik. 
Papp Máté választása megsemmisíttetik. A kérvényi bizottság előterjesztése 
folytán: Skrabán György és N.-Kanizsa kérvényei az igazságügyi, Torma 
János és Prámer Ambrusé a vallási minisztériumhoz tétetik á t ; Jasztrapszky 
Ignáczé mellőztetik ; Irányi Dániel javaslatai a vallásügyi bizottsághoz tétetnek 
át. Kiszely Imre kérvénye az igazságügyi, Perl Ferenczé a közgazdasági, 
Szentmártony Józsefé az igazságügyi miniszeriumhoz utasittatik. A költség
vetés márcziusra elfogadtatik. A helyettes háznagysegédnek havidij határoz-
tatik. A képviselőház könyvtára iránti javaslat elkészítésére bizottság külde
tik ki.) . 3 2 8 

CY1. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 20-dikán. (Bemutattatnak : Oroszy Miklós 
lemondása a képviselőségről; Radovánovics János kérvénye második megyei 
törvényszék fölállítása iránt Bácsban; müilenbachi lakosoké úrbéri kárpótlás 
iránt; Majovszky Mihály panasza Jankovics János krassói szbiró ellen; Le-
hoczky Lajosé Perl Simon ellen; Trajtler József kérvénye állomására való 
visszahelyezése i ránt ; Izbugya községé Zemplénmegyébe való kebleztetése 
iránt; obrováczi lakosoké dohánytermesztési engedélyért. A 67-es bizottság 
véleménye fölött az átalános vita megkezdődik.) P35 

CVIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 21-dikén. (Bemutattatnak: Popovics Já
nos panasza Vanczák József ügyvéd ellen; az újvidéki helv. hitv. hivek kér
vénye segélyért egyházi czélokra. A 67-es munkálat fölötti átalános tárgya
lás tovább foly.) 360 

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 378 
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Lap 

3 
3 

26 
26 

r 
53^ 

L 

Hasáb 
a tárgymutatóban 

1 
2 
2 

54 

54 

1 

1 

2 

23-

Sor 
2 (felülről) 
5 (alulról) 

24 (alulról) 
22 (alulról) 

- 1 (alulról) 
-18 (alulról) 

17-

162 2 
176 1 1 4 -
183 a tárgymutatóban 4-
183 a tárgymutatóban 
191 1 
233 1 15-
233 1 16-
238 2 
269 2 

5 (felülről) 

-23 (felülről) 

17 (alulról) 
15 (felülről) 
- 3 (alulról) 

2 (alulról) 
7 (felülről) 

16 (felülről) 
17 (felülről) 
10 (felülről) 
23 (alulról) 

Hiba 
Krmanecz 
Krmanecz 
alkotmány viszálya 
megnyugvás teljes 

]E szavaktól kezdve : „Ma-
fgyar független" eddig: 
j?,véghetlen sorát.a 

önállóság 
A „hogy" szótól kezdve 
„különbség" szóig. 

mezőszepesi 
Ruszicska 
Dékáni Gusztáv 
Kovács Pál 
fejedelemj éhez 

jelentése volna; 
igazsága volna, 
szabadság, 
válás ütés 

Igazítás 
Grmanecz 
Grmanecz 
alkotmányviszálya 
megnyugvásteljes 
Független felelős magyar kor
mányt óhajtunk alkotmányunk 
épségének megvédésére; egy al
kotmányunk romjain fölállított, 
hatáskör nélküli minisztérium 
vajmi fölösleges. A képviselőház, 
ha magasztos hivatásának meg 
akar felelni, és kiérdemelni az 
ország bizalmát, alkotmányunk 
teljes visszaállítása előtt törvé
nyeinkből egy betűt, a törvényes 
térből egy talpalatnyit sem en
gedhet á t : mert engedékenysé
gével lehetővé tenné s mintegy 
eleve szentesítené a törvénysze
gések és törvénykijátszások vég
telen sorát, 
ellentállás 
mert ha szilárdan ragaszkodunk 
alkotmányunkhoz , a kormány 
mit sem ád s a provisorium meg
marad ; ha pedig leglényegesebb 
jogainkat, mint azt a kormány 
kívánja, oda engedjük, akkor az 
ebből származó állapot és a je
len pro visorium közt valóban nem 
nagy lesz a különbség, 
mezőszepsi 
Ruszinkó 
Dékáni Károly 
Kovács Péter 
fejedelméhez 
jelentése volna, 
igazsága volna; 
szabadság 
választás 
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269 
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303 a tárgymutatóban 
317 a tárgymutatóban 
317 a tárgymutatóban 
317 a tárgymutatóban 
325 1 
328 a tárgymutatóban 
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341 
361 
375 
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2 
2 

(a lapszám) 
1 

Sor 
22 (alulról) 

7 (alulról) 

4 (alulról) 
10 (felülről) 

8 (alulról) 
4 (alulról) 
2 (felülről) 
1 (felülről) 

25 (alulról) 

14 (alulról) 
24 (felülről) 

11 (felülről) 

Hiba Igazítás 
helyettesítás helyettesítés 
helyesen látom kifejezve, helyesen csak úgy látom kifejt-
űgy a mint ve, a mint 
fenmarandó fenmaradandó 
moldvaszéki moldvaszéli 
kiállításra kiállítására 
Osztrovácz Obrovácz 
Osztrovácz Obrovácz 
Balomiri Sándor Balomiri Simon 
élet közlekedési eszközök élet, közlekedési eszközök hiá-
hiányában, pedig nyában pedig 
irdalnia irodalma 
hagy hogy 
275 375 
öröslésre öröklésre 
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LXXI. ORSZÁGOS ULES 
1866. november 19-dikén 

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: Az elnök üdvözli a házat. Jelenti Klauzál Gábor, Löwenthal Sámuel b., Buday Lörincz és Szemző Nándor 
képviselők halálát, s Pálffy István gr. és Nikolics Fedor b. képviselők lemondását. A Császárné, nevenapja alkalmából, megéljenez-
tetik. A f. é. nov. 17-dikén kelt kegy. kir. leirat kihirdettetik. Széles Dénes megbizó levele bemutattatik. 

Az ülés kezdődik d. u. 121/i órakor. 
E l n ö k : T. ház! Az elnapolt országgyűlés 

nagy horderejű működésének folytatása végett a 
mai napra van összehíva. A föladat jelenleg is az, 
a mi kezdetben volt: sikert szerezni az országgyű
lési két föliratban foglalt törvényes kívánalmaknak; 
eszközölni a valódi alkotmányosság életbeléptetését 
(Helyeslés), megnyitni a törvényhozkatás útját, s ez 
által a hazának egy jobb jövőt eszközölni. (Ügy van! 
Helyeslés.) Ámítás volna azt állítani, hogy a múlt 
idők sebei egyszerre begyógyulhatnak; de ha a 
fenforgó nevezetes kérdések, a haza önállóságának 
megőrzése mellett (Helyeslés), meg lesznek oldva, 
ha czélszerü törvények és intézkedések a szellemi 
és anyagi haladást elő fogják mozdítani, ha a szel
lemi haladás erőt meríthet a gyarapodó anyagi j'ól-
léfből, s ezt viszont a szellemi haladás fogja emelni: 
akkor egy jobb jövőnek alapja le lesz téve. A kö
zös haza boldogítása közös ezél lévén , szabad le
gyen hinnem, hogy ha egyben-másban netalán 
véleménykülönbségek mutatkoznának is, ezek a 
haza érdekében olyannyira szükséges testvéri han
gulatot csorbítani nem fogják. (Helyeslés.) 

Ezek szerény megemlítése után üdvözlöm a 
ház tagjait, és a mai ülést megnyitottnak nyilvá
nítom, (íljenzés.) 

A mai jegyzőkönyvet Tóth Vilmos fogja ve
zetni, a szólni kívánók neveit pedig Ráday László 
gróf fogja jegyezni. 

T. ház! Kötelességemnek tartom az elnapo-
lási idő alatt a ház körében történtekről a t. házat 
tudósítani. Fájdalom, hogy csak fájdalmat hír- I 
dethetek. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / f i . III. 

E folyó évi augusztus 13-án Klauzál Grábor 
képviselőtársunk megszűnt élni. 0 egész életét a ha
zának szentelte, kiterjedt és alapos ismereteivel elő
mozdította e hon javát, e hon boldogságát. O szelid és 
szigorú, engedékeny és hajthatatlan, erélyes és hig
gadt volt: szelid a magán, szigorú a nyilvános élet
ben; engedékeny embertársai megitélésében. bajtha
tatlan a haladás és szabadelvüségvédelmében; erély-
lyel ótalmazta e haza érdekeit, de soha sem feled
kezett meg a higgadtságról, jól tudván, hogy a hig
gadtság fegyver, mely gyakran elhatározó pilla
natokban hozza meg a szükséges győzelmet. (He
lyeslés.) Klauzál Gábor, első fellépésétől utolsó le-
helletéig, úgy a miniszteri padon, mint azon kívül, 
tántoríthatlan híve volt a hazának. Az ő halála 
egyaránt sebzé barátai és honfiai szivét. Az 6' el
vesztése nagy veszteség a hazára nézve: adjunk e 
veszteségből származotr fájdalomnak helyet és ki
fejezést a jegyzőkönyvben (Helyeslés) ; az elnökség 
pedig teljesítse azon szomorú kötelességet, és szo
rítsa föl Szeged központi választmányát uj válasz
tás eszközlése végett. (Helyeslés.) 

Fájdalommal jelentem, hogy a halál még há
rom tagot vitt el körünkből: Löwenthal Sámuel báró, 
Buday Lörincz és Szemző Nándor képviselőtár
sainkat. Áldott legyen emiékezetök! Az elnökség 
pedig az illető központi választmányokat szólítsa 
föl uj választások eszközlésére. (Helyeslés.) 

Két képviselő lemondása érkezett hozzám a 
mai és tegnapi napon: Pálffy István gr. bazini, 
és Nikolics Fedor b. zsombolyai képviselők állá
sukról lemondottak. Az elnökség uj választások 
eszközlése végett intézkedni fog. 

1 
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T. ház! A mai országgyűlési tanácskozások
nak folytatása egy nevezetes nappal esik egybe: 
ma van nevenapja a Császárné 0 Felségének, 
(Éljenzés), ki jó hajlamát, jó akaratát a nemzet 
iránt nem egyszer bizonyitá. Azt hiszem, a t. ház 
akaratát, érzelmét mondom ki, midó'n nyilvánítom, 
hogy a ház hosszas életet és boldogságot kivan 
Ő Felségének. (Éljenzés.) 

T. ház / Hontmegye főispánja O Felségének 
kegy. kir. leiratát hozta á t : az fel fog bontatni s 
ki fog hirdettetni. (A háznagy bevezeti ifj. Majthé-
nyi László b. hontmegyei főispánt, a felsőház jegy
zőjét.) 

Ifj. Majthényi László b.: Az országosan 
egybegyűlt főrendek és képviselők utóbbi fölira
tára érkezett kegy. kir. leiratot azon tiszteletteljes 
kéréssel van szerenesém a ház asztalára letenni, 
hogy azt az itteni fölvasás után hasonló czélból a 
mélt. főrendekhez visszaküldeni méltóztassék. 

E l n ö k : Azonnal ki fog hirdettetni, és annak 
megtörténtével a mélt. főrendekhez visszaküldetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölbontván a kegy. kir. 
leiratot, fölolvassa *). 

E l n ö k : Tóth Vilmos jegyző úr a most ki
hirdetett királyi leiratot a mélt. főrendekhez át
viszi. A leirat kinyomatván, a tisztelt ház tagjai 
között ki fog osztatni; azután a tisztelt ház a tár
gyalás napját ki fogja tűzni. (Helyeslés.) 

Van szerencsém még bemutatni abrudbányai 
és verespataki képviselő úr, Széles Dénes megbízó 
levelét, mely az állandó igazoló bizottsághoz uta-
síttatik. (Helyeslés.) 

A mai napra nincs más tárgy, az ülést tehát 
befejezem. 

Az ülés végződik d. u. 12 !/4 órakor. 

") Lásd az Irományok 42-dik számát. 

XJ-A^-ZL.XX« \J MMI Ö MA .ÜL \K \J £5 U J L J J J J Ö 

1866. november 23-dikán 

Szent iványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgyai : Bemutattatnak : Féiegyháza választóinak kétrendbeli kérvénye Hrabovszky Zsigmond képviselő választásának 
megsemmisítése iránt; Közép-Szolnokmegye központi választmányának jegyzökönyvei; Kubínyi Ágoston és Ferencz kérvénye a mű
emlékek fentaríasa ügyében ; Makó gör. vall. lakosainak panasza a nagyváradi püspökség ellen ; Zboró helysége kérvénye a bártfai 
vasútvonal iránya iránt; Szatmáry Dánielé egy bűnvádi pör megvizsgálása iránt; Kovács Dániel panasza az első magyar átalános 
biztositó-társaság ellen; Wachsmann Frigyesé Pest városa ellen; Lehoczky Nándor kérvénye segélyért. A nov. 17-én kelt kir. leirat 
tárgyalásának napja kitüzetik. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ráday László gr. fogja vezetni, a szó
lók neveit Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a nov. 19-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Be fogom mutatni a t. háznak a be
érkezett kérvényeket. 

Félegyháza városa választói Hrabovszky 
Zsigmond képviselő választását két rendbeli fo
lyamodványban megsemmisíttetni kérik. Az ál
landó igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Közép-Szolnokmegye központi választmánya 
több ülése jegyzőkönyvét küldötte be. Az állandó 
igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Kubínyi A goston és Ferencz a magyarország 
orvosok és természetvizsgálóknak a mű-emlékek 
fentartása érdekében hozott határozatait pártfogás 
végett mutatják be. A kérvényi bizottsághoz uta
síttatik. 

Makó városa görög vallású lakosai a nagy
váradi püspökség által ellenök elkövetett törvény
telenséget panaszolván, orvoslást kérnek. A kérvé
nyi bizottsághoz utasíttatik. 

Sárosmegye Zboró helysége kéri, hogy a Gra-
licziába vezetendő vasiít Bártfától ne Orlich felé 
vezettessék. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Szatmáry Dániel ügyvéd Hirsch Izsák ellen 
folyamatban lévő bűnvádi perét törvényes bíróság 
által megvizsgáltatni kéri. A kérvényi bizottság
hoz utasíttatik. 

Kovács Dániel, mint Tim János és Wolf Anna 
meghatalmazottja, panaszt nyújtott be a magyar 
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biztosító-társaság ellen. A kérvényi bizottsághoz 
utasíttatik. 

Wachsmann Frigyes vegyész Pest városa ál
tal ellene elkövetett törvénytelenséget panaszolván, 
orvoslást kér. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Lehoczky Nándor volt honvéd őrnagy nagy 
szegénységét panaszolván, segélyért esedezik. E 
kérvény szintén a kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Tisztelt ház! A mai ülés fő tárgya a november 

17-dikén kelt kegy. kir. leirat tárgyalásának na
pirendre kitűzése. Nem tudom, a tiszt, ház elfo
gadja-e azon javaslatomat, hogy annak tárgyalása 
a jövő hét csütörtökére, vagyis nov. 29-dikére tű
zessék ki ? (Helye?! Elfogadjuk!) Ennélfogva a kegy. 
kir. leirat a jövő hét csütörtökén tartandó ülésben 
fog tárgyaltatni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést föloszlatom. 
Az ülés végződik d. u. 12 a/4 órakor. 

LXXIH. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. november 29-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : H.-Böszörmény városa kérvénye a Hajdúkerület rendezése ügyében ; Tassy Edéé pöre siettetése 
iránt; a deutschbrodi kórházé költségmegtérités iránt; Krmaneoz Károlyé versei pártolása iránt; Inkey József és Illéssy János kép
viselőké szabadságidőért, mely nekik meg is adatik ; Maróthy János és Pap Pál képviselők panaszai képviselői sérthetlenségöknek a 
jelenlegi hatóságok által történt megtámadása miatt; Csiky Sándor képviselő jelentése a hevesmegyei törvényszék eljárásáról irányá
ban; beszterczei egyházmegyei lelkészek kérvénye a r. kath. papok nösiilhetése tárgyában; Tisza Kálmán indítványa a nov. 17-dikei 
kir. leiratra adandó válaszfölirat tárgyában; Deák Ferenczé ugyanazon tárgyban. E két indítvány tárgyalása dec. 1-jére tűzetik ki. 
A kérvényi bizottság tagjai megmarasztatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. íO-% órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy

zőkönyvét fogja vezetni Diinitrievics Milós, a szólni 
kivánókat Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés 
jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a nov. 
23-dikai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Be fogom mutatni az idő közben be
érkezett kérvényeket. 

Hajdú-Böszörmény városa egy a kertilet ren
dezésére vonatkozó iratot mutatott be, azzal a ké
réssel, hogy az erre vonatkozó irat a megyék, vá
rosok és kerületek rendezése tárgyában kiküldött 
bizottságnak figyelembevétel végett adassék át. 

Tassy Ede hódmező-vásárhelyi lakos, Csonka 
György pesti ügyvéd által a városi törvényszék 
előtt folyamatban lévő pörnek mielőbbi befejezte-
tését kéri eszközöltetni. 

A deutschbrodi kór-ház igazgatósága egy Ma
gyarországból származó egyénnek gyógyítására 
fordított 28 ft 32 krból álló költségeket az orszá
gos pénztárból megtéríttetni kéri. 

Krmanecz Károly nyitramegyei csiszári bir
tokos tót nyelven irt magyar érzelmű verseket 
mutat be pártolás végett. 

A fölsorolt kérvények a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Inkey József és Hléssy János képviselő urak 
egészségűk helyreállítása végett szabadságidőt kér
nek. (Fölkiáltások: Megadjuk!) 

Engedje meg a t. ház, hogy az elnapolás ideje 
alatt történt bizonyos eseményekről ma tudósítsam 
a t. házat. Megtettem volna ezt mindjárt első alka
lommal, hanem a főokmány csak az utolsó ülés 
után került vissza kezeim közé. 

Az első eset következő: Maróthy János kép
viselő úr házánál katonai erő jelent meg elfoga
tási szándékkal • az elfogatás nem sikerült, de az 
elfogatási szándék meg nem szűnt. Ezen eset ne
kem több szatmármegyei képviselő úr által be lé
vén jelentve, én rögtön lépéseket tettem, hogy a 
képviselői salvus conductus tiszteletben tartassák. 
(Helyeslés.) Ennek következtében az eset O Felsé
gének be lévén jelentve, 0 Felsége azonnal mél
tóztatott megparancsolni, hogy a katonai hatóság 
minden további eljárástól álljon el és minden be
avatkozás szűnjék meg. Ezt én az illető képviselő 
uraknak a maga idejében tudtokra adtam. (He
lyeslés:) 

Maróthy János (beadja ez ügybdi jelen
tését *)• 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa.) 
(# Lásd az Irományok 43-dik számát. 
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Csanády Sándor: Napirendre kérjük kitü-
zetni a tárgyat! 

Elnök : A beadvány tehát ki fog nyomatni. 
A második eset ez: Szintén az elnapolás után 

jelentette nekem az egri törvényszék, hogy bizo
nyos kereset tárgyában Pap Pál képviselő urat 
augusztus 10-dikére maga elé idézte. Ezen esetre 
nézve is tettem lépéseket; azonban előttem szóval, 
később írásban is azt nyilatkoztatták, hogy ez bí
rói eljárás lévén, a birói függetlenség elvénél fogva 
a politikai hatóság ebbe beavatkozni nem kivan. 

P a p P á l (beadja ez ügyre vonatkozó jelentését*). 
Ráday László gr. jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : E jelentés szintén ki fog nyomatni. 
Még egy harmadik folyamodás is nyújtatott 

be Csiky Sándor képviselő részéről. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa Csiky 

Sándor Eger város képviselőjének jelentését a heves-
megyei törvényszék eljárásáról irányában **). 

E l n ö k : Ez is ki fog nyomatni. 
A házszabályok 77-dik §-sza értelmében Ma

darász József képviselő úr egy kérvényt kíván a 
t. háznak bemutatni. 

Madarász József : T. ház! Zólyom várme
gyéből, illetőleg Besztercze-Bánya egyházmegyé
jéből Turcsányi Gábor, Smerzsák János lelkészek, 
Fulka Géza kath. pap, Zondlenszky Pál, Novesák 
György segéd-lelkész a r. kath. papság nősülhe-
tése tárgyában (Elénk derültség) kérvénynyel já
rulnak a képviselőházhoz. Hozzám küldött kérvé
nyüket ezennel a ház elé terjesztem, kérvén azt a 
kérvényi bizottságnak kiadni. (Helyeslés. Derültség.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 
T. ház! A folyó évi nov. 17-ről kelt kegy. kir. 

leirat tárgyalása mai napra lévén kitűzve, Tisza 
Kálmán képviselő úr egy indítványt nyújtott be 
írásban. Mindenek előtt ujabban a kegy. kir. leirat 
fog fölolvastatni, aztán Tisza Kálmán képviselő úr 
indítványa. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a nov. 

*) Lásd az Irományok 45-dik számát. 
''*) Lásd az Irományok 44-dik számát. 

hó 17-dikén kelt kegy. kir. leiratot, ezután Tisza Kál
mán képviselő indítványát *). 

Deák FerenCZ: T. ház! a kir. leirat tárgyá
ban én is adok be a t. háznak egy indítványt, me
lyet ime a ház asztalára leteszek. (Éljenzés. A ház 
asztalára leteszi.) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa Deák in
dítványát **). 

E l n ö k : T. ház! a beadott indítványok ki
nyomatván, a t. képviselő urak közt ki fognak 
osztatni. (Helyeslés.) Nem tudom, találkozom-e a t. 
ház kivánatával, ha javaslatba hozom, hogy a 
kegy. kir. leirat folytán beadott indítványok jövő 
szombaton vétessenek tárgyalás alá? (Fölkiáltá
sok : Hétfőn! Túlnyomó felkiáltások: Szombaton ! Elfo
gadjuk!) Ú g y veszem észre, hogy a többség a 
szombati napot fogadja el. (Helyeslés.) 

T. ház! a kérvényi bizottság ujabb választá
sának ideje beállván, azt hiszem, a jövő szombati 
napra be lehetne hozni az uj tagokra nézve a vá
lasztási czédulákat is. (Fölkiáltások: Maradjanak !) 
Ennélfogva a kérvényi bizottság eddigi tagjai jö
vőre is megmaradnak. (Helyeslés.) 

V a y Lajos b . : T. ház! Ú g y veszem észre, 
hogy a t. ház maradással akarja megtisztelni cse
kély személyemet s a bizottság többi tagját; de azt 
hiszem, midőn a szabályok értelmében elválasztat
tam, egyszersmind kötelességem ezen szabályokat 
meg is tartani mindaddig, mig el nem töröltetnek. 
A kérvényi bizottság tagjainak újonnan megvá
lasztása nincs ugyan tiltva, de a tagok egyszerű 
marasztalása nincsen a szabályokban világ'osan 
megengedve. Én ugyan hiszem, az eddigi tagok 
mindnyájan hódolattal alávetik magokat minden 
uj választásnak; de a választást elkerülnünk nem 
lehet. (Zaj. Maradjon!) 

E l n ö k : A határozat már ki van mondva. 
(Helyeslés.) 

Holnap ülés nem lesz, és így csak holnapután 
10 órakor lesz szerencsém a t. ház tagjait itt tisz
telhetni. 

Az ülés végződik d. e. 11% órakor. 

*) Lásd az Irományok 46-dik számát. 
:*) Lásd az Irományok 47-dik számát. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

elfogadtatok. 
Tárgyai: Megkezdődik Tisza Kálmán és Deák Ferencz föliratl. indítványainak tárgyalása. A költségvetés novemberre 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Joannovics György fogja vezetni, a szólani kívá
nók neveit pedig Ráday László gr. és Tóth Vil
mos jegyzők fogják följegyezni. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a no

vember 29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Napi renden van az 0 Felsége kegy. 

kir. leirata folytán beadott indítványok tárgya
lása. Mindenek előtt az indítványok lesznek feíol-
vasandók. 

A Tisza Kálmán képviselő úr indítványa mel
lett szólni kívánók neveit Ráday László gr., a 
Deák Ferenez képviselő úr indítványa mellett szó
lani kivánók neveit pedig Tóth Vilmos jegyző úr 
fogja följegyezni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a Deák 
Ferencz és Tisza Káhnún képviselők által beadott in
dítványokat *). 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Kálmán! 
Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn a 

nov. 17-dikei kegy. kir. leirat folytán való teen
dőink iránt akarom elmondani igénytelen nézete
met, midőn indokolni óhajtom az indítványt, me
lyet e tárgyban a ház asztalára letenni szerencsém 
volt, nem tagadhatom, hogy azon leirat leveró'leg 
hatott rám. Nem voltak pedig nekem vérmes re
ményeim annak tartalma felől, de nem hittem 
mégis, hogy jogos kivánataink teljesítését egészen 
megtagadja. Ezt teszi pedig a legmagasabb leirat, 
mert úgy hiszem, soha sem kértük mi azt, hogy 
alkotmányunk egy részének visszaállítását kegye
lem gyanánt ígérjék meg nekünk, oly feltétel 
alatt, ha egy bizonyos tárgyban oly megállapo
dásra jutunk, mely a kormánynak tetszeni fog; 
hanem kértük alkotmányunknak minden előfelté
tel nélküli visszaállítását, minthogy nem is kér
hettünk egyebet; kértük azt mint egy oly első lé-

Lásd az Irományok 46. és 47-dik számát. 

pest, melynek megtörténte nélkül — mint felira
taink ezt igen szépen kifejtik — se régibb törvé
nyeinket módosítani, se ujak alkotása végett ja
vaslatot készíteni nem lehet. 

Nem hihettem továbbá, hogy a kormány a 
képviselőháznak egy oly tettét, mely által előzé
kenységének, bizalmának kívánta csalhatatlan jelét 
adni, arra használja fel, hogy egy még a képvise
lőház által is hivatalosan nem ismert javaslatot 
előre már ajánlhasson a törvényhozásnak azon té
nyezője által, mely a képviselőház kezdeményezé
séből kiindult javaslatokhoz akkor van hivatva 
hozzászólani (Helyeslés], ha azok a képviselőház 
által elfogadtatva, ehhez felterjesztetnek. (Helyeslés.) 
Részemről azt hiszem, hogy nem lehet meg nem 
botránkoznom azon, hogy ily módon a kormány, a 
képviselőház jövendő vitatkozásainak részesévétette 
a fejedelem sérthetetlen személyét. (Helyes! Igaz!) 

Nem hihettem végre, hogy alkotmányunk 
csak egy részének is visszaállítása oly előfölté-
telekhez köttethessék, melyeket ha elfogadnánk, 
mi magunk rontanék le alkotmányunkat, mi ma
gunk mondanánk le leglényegesb jogaink egy 
részéről. (Igaz! Helyes!) Ama föltételeknek ugyan
is , melyek az egész hadügyet a tettleg is min
dig birt ujonezmegajánlási joggal együt t , me
lyek mindazon tárgyakat , melyek egy állam 
anyagi jóllétére legnagyobb befolyással vannak, 
ki akarják vonni az országgyűlés közvetlen ható
sága alól , értelme szerintem nem lehet egyéb, 
mint, hogy egyezzék bele a nemzet, hogy nem 
önmaga rendelkezzék vérével, pénzével; egyezzék 
bele, hogy fiai oly háborúkban vérezzenek el, me
lyeket az ő érdekei nem kívánnak (Helyes! ügy 
van!); egyezzék bele, hogy nem önmaga rendel
kezzék pénzével, vagyonával, s az a mások érdeké
ben, vagy az eddigi tapasztalás szerint haszontala
nul legyen elfecsérelhető. És akkor alkotmányunk 
maradványai vissza fognak majd adatni. Valóban 
kétségbe kellene esnem, t. ház, a kiegyezkedés le
hetősége felől, ha hihetném, hogy ez az igazi feje
delmi akarat utolsó nyilatkozata; én azonban, t. 
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ház, ezt nem hihetem, és épen azért óhajtom, hogy 
egy az általam beadott indítvány szellemében szer
kesztendő feliratot intézzünk 0 Felségéhez : mert 
nem hihetem, hogy az eddigi politikának szomorú 
eredményei meg ne győzték volna O Felségét 
a gyökeres átváltozás szükséges voltáról; nem hi
hetem, hogy ne fogná teljesiteni a mi jogos kívá
nalmainkat, és meg ne ragadná az ezekben rejlő, 
szerintem egyedül biztos eszközt arra , hogy a 
trón és ország ujabb veszélyektől megmentethes
sék. Se azt , hogy^ felirat intéztessék , se azt, 
hogy megkérjük 0 Felségét, miszerint alkotmá
nyunkat visszaállítani méltóztassék , nem tartom 
szükségesnek bővebben indokolni: mert úgy hi
szem, úgy látom, hogy ezekre nézve a t. ház ke
belében alig lesz eltérő vélemény. Szükségesnek 
tartom azonban indokolni azt, miért kivántam én, 
hogy feliratunkban kimondjuk, miszerint addig, míg 
alkotmányunk teljesen visszaállítva nem lesz, mun
kálkodásainkban, kivéve azokat, melyek a ház ki
egészítésére, belszervezésére vonatkoznak, még bi
zottságok utján is tovább nem haladhatunk. (He
lyeslés.) 

Lehetnek, kik logikai hibát, következetlensé
get látnak abban, hogy megszüntessük működé
sünket most, midőn azt a márczius 3-kai, tagadhatla-
nul még kevésbbé kedvező leirat után nem tettük. 
A kik ezt hiszik, azokkal nem érthetek egyet. Mi
dőn ez év tavaszán megkezdtük s folytattuk, da
czára az idézett kegy. leiratnak, bizottsági műkö
déseinket, ugy hiszem, senki sem volt e teremben, 
ki ez által azt akarta mondani, hogy ezentúl mi is 
esak elvileg ragaszkodjunk a jogfolytonossághoz, 
tetteinkben pedig hagyjuk magunkat beljebb s bel
jebb vezettetni mindaddig, mig végre magunk fog
nánk véteni ellene. A czél, melyért ama lépést tettük 
— én legalább csupán azért álltam rá akkor is — 
nem volt más, mint az, hogy bizalmunknak, elő
zékenységünknek , hazánk alkotmányának meg
óvása mellett a kiegyenlítésre kész voltunknak csal
hatatlan tettleges jelét adván, hárítsuk el a fejede
lem lehető aggodalmait, hogy igy annál biztosab
ban számíthassunk arra, hogy a marcz. 3-kai leirat
ra keletkezett feliratunk folytán leglényegesb jo
gaink teljesítésével fogunk a leérkezendő válasz
ban megörvendeztetni. Bizalmunk azonban nem 
viszonoztatott, reményünkben csalatkoztunk. I ly 
körülmények közt teljes logikával s teljes követ
kezetességgel lehet azt mondani, hogy nem foly
tatjuk tovább azon eljárást, melyről bebizonyult, 
hogy czélhoz nem vezet: mert oly logika s követ
kezetesség, mely azt kivánja tőlünk, hogy halad
junk valamely utón, még akkor is, midőn annak 
ezéltalan vagy épen káros volta bebizonyodott, 
véghetlen nagy veszélybe vonhatna bennünket. 
fHelyeslés.) Ha végig pillantunk az 1790 óta tör

ténteken, azon szomorú jelenséget látjuk, hogy a 
nemzet szigorú ragaszkodása alkotmányához, tör
vényeihez, forradalmi igyekezet gyanánt rovatott 
meg, mig ellenben előzékenysége gyengeségre 
magyaráztatott; s midőn engedékenységének, bi
zalmának adta jelét, midőn nyíltan bevallotta, hogy 
óhajtja a kiegyenlítést, ez nem szolgált a kormány
nak indokul, hogy tegye azt, a mit tenni nem ke
gyelem, nem érdem, hanem kötelesség (Helyeslés), 
hanem igenis arra, hogy legalább részben rnegpu-
hitottnak higye s hirdesse a nemzetet, hogy annál 
inkább ragaszkodjék különböző formában ugyan
azon törvénytelen törekvéséhez, ugyanazon tör
vénytelen czéljához, hogy folytassa az elnyomást, 
mely által, hite szerint ennyire puhittatván már e 
nemzet, oda is el fogja vinni, hogy lemondjon leg
lényegesebb jogai egy részéről, lemondjon önma
gáról. (Helyeslés.) 

Él bennem a hit, hogy a kormány e számítá
sában mindvégig csalatkozni fog; bizom hazám 
összes fiai nagy többségének hazafiságában, jelle
mében, hogy készek lesznek, ha kell, szembeszál-
ni mindennel inkább, semhogy szentségtelen ke
zekkel önmagok segítsék lerontani hazánk életföl
tételeit. (Tetszés.) 

Hogy azonban a kormánynál, s azon kormá
nyoknál, a melyek egymást 1860 óta felváltották, 
ezen irány létezett, azt hiszem, az eddigi tapaszta
latok szerint kétségtelen tény, a mely óvatosságra 
kell, hogy intsen bennünket. Kell-e több példa az 
óvatosság szükséges voltának bizonyítására, mint 
az, a mit a kormány a 15-ös albizottság még úgy
szólván magánjellegű munkájának irányában el
követett ? Hivatalosan ajánlja, dicséri azt, azonban 
tartalmával mégis ellenkező föltételeket jelöl ki. Mi 
annyit tesz szerintem, hogy elfogadja már előre, 
mintegy létezőknek kivánja tekinteni annak mind
azon részeit, a melyekben annak szerkesztői enge
dékenységet láttak czélszerünek a nemzet részéről 
azért, hogy ezen utón a nemzet leglényegesebb jo
gainak legalább egy részét biztosítsák; a jogokra 
nézve pedig kimondja, hogy azokról a nemzetnek le 
kell mondania, mert különben alkotmányának sem
mi része nem fog visszaállíttatni. (Helyeslés a bal 
oldalon.) I ly eljárást, tisztelt ház, nehéz volna par
lamentáris kifejezéssel jellemezni, tartózkodom is 
tehát ennek jellemzésétől. Ezen körülmények kö
zött maga a politikai óvatosság kötelességünkké 
teszi, hogy szüntessük meg eddigi működéseinket, 
ha csak megerősíteni nem akarjuk a kormánynak 
azon reményét, ha, legalább látszólag is, alapot 
nem akarunk adni azon feltevésnek, ama ráfogás-
nak, hogy mig föliratainkban a jogfolytonosság-
tettleges visszaállítását követeljük, addig tetteink
ben oda hagyjuk magunkat ragadtatni, hogy mi 
magunk jöjjünk ellentétbe annak következményei-



LXXIV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 1. 1866.) T 

vei. (Helyeslés.) Feliratunkban meg kell, hogy győz
zük a fejedelmet, hogy ámítók azok, kik azt hí
resztelik, hogy a nemzet kész, vagy további puhitás 
utján kész lesz jogairól lemondani; ki kell monda
ni tisztán és egyenesen, hogy a nemzet, ha alkot
mánya visszaadatik, mint hajdan tévé, ugy most 
is teljesíteni fogja minden kötelességét, de hogy 
önmagáról, hogy jogairól gyáván lemondani nem 
fog soha; (Úgy van ! Helyeslés) ki kell mondani min
den kétség kizárása végett, hogy alkotmányunk 
teljes visszaállításáig — szemben a kormány elkö
vetett eljárásával, a kiegyezkedés érdekében — 
továbbá nem haladhatunk, s kérnünk kell O Fel
ségét, hogy tekintetbe véve a megváltozott nem
zetközi viszonyokat, tekintetbe véve az időknek 
nem mindenben megnyugtató jelenségeit, a melyek 
a késedelmet veszélyessé tehetik, alkotmányunk 
visszaállításával bennünket mielőbb oly helyzetbe 
tenni méltóztassék, hogy ugy azokban, a miket O 
Felsége kijelölt vagy kíjelölend, mint mindazok
ban, a miknek elintézését országunk java sürgető-
leg kívánja, megkezdhessük s be is fejezhessük 
törvényhozási munkálatainkat. U g y hiszem, min
den kétségen kívül helyezte a múlt 17 év szomorú 
története, hogy mily veszélyeket idézhet elő — a 
trónra és az országra egyaránt — e g y , magát a jog 
és törvény fölébe helyezett mindenható bureau-
kratia korlátlan uralma. U g y hiszem, kétségtelenül 
bebizonyította két szomorú kimenetelű háború, 
hogy a hadsereg, legyen az bármi nagy, áldoz
zanak fel bár annak mindent, legyenek bár mind 
hősök egyes tagjai, magában nem elég az állani 
biztosságának megvédésére (Helyeslés a hal olda- j 
Ion), nem elég kivált akkor, ha megelégedetlen 
nemzetek fiaiból áll, nem elég, midőn ügyei nyil
vánosság, felelőség, és az érdeklett népek és nem
zetek ellenőrködésének kizárásával vezettetnek. 
Bár merítenének a szomorú tapasztalatokból kellő I 
tanúságot a döntő köröknek tagjai addig, mig ké
ső nem leend. Adjanak alkotmányt O Felsége töb
bi országai- és tartományaínak, de valódi alkot
mány legyen az, és ne a mi rovásunkra akarják 
adni: és az egész ország örülni fog rajta ; sőt töb
bet mondok, én azt szükségesnek is tartom. Nekünk 
pedig adják vissza alkotmányunkat, hogy az idők 
kívánalmaihoz képest tovább fejleszszük azt, hogy 
alkothassunk igazságos törvényeket, melyek elhá
rítsák a bizalmatlanság, a féltékenység azon nyo
mait, melyek hazánk különböző nemzetiségű és 
külön hitfelekezetü fiai között fenmaradtak: és ak
kor a népeknek nem csupán engedelmessége ál
tal (mert az megvolt eddig, de láttuk, hogy nem 
elégséges), hanem szeretete által is környezett trón 
daczolni fog a vészszel és a viharokkal; míg ha ezt 
nem teszik, egy Isten is alig fogja megmenthetni 
a trónt s az O Felsége uralkodása alatt álló orszá-

I gokat ama veszélyektől, melyeket egy ujabb ka-
j tastrofa előidézhet. (Igaz! a bal oldalon.) 

í g y fogom én fel, t. ház! a helyzetet: s mert 
I igy fogom fel, tartom elutasithatlan kötelességünk

nek, hogy ne hagyjunk fen kétséget szándékaink 
iránt; mondjuk meg, hogy a jogfolytonosság tett
leges életbe léptetése előtt tovább nem haladha
tunk ; bizonyítsuk tetteinkkel meggyőződésünk ko
moly voltát; világosítsuk fel a fejedelmet a kése
delem veszélyes volta felől. Ha ezt teszszük, a bi
zalomnak és előzékenységnek annyi s oly csalha
tatlan, bár a kormány által félremagyarázott, sőt 
lehetőleg ellenünk fordított jelei után, reménylem 
és hiszem, hogy meggyőzzük a fejedelmet jogos 
kívánalmaink teljesítésének okvetlen szükségéről 
és czélszerü voltáról; minden esetre pedig teljesí
tettük a kötelességet, melylyel hazánknak, mely-
lyel magának a trónnak tartozunk; mig ha ke-
vésbbé határozott eljárást követünk, ha több felé 
lehetend magyarázni politikánkat, mi is részeseivé 
leszünk a felelőségnek ama veszélyekért, melyeket 
egy rósz irányú, egy fél rendszabályok által veze
tett politika, igen félek, mihamarabb elő fog idézni. 

De nem fárasztom tovább e t. ház figyelmét. 
Röviden elmondtam a legtöbb indokot, melyek
nél fogva óhajtom, hogy felhatunkban fejezzük ki 
mindazokat, miket beadott indítványomban rövi
den érintettem. A t. ház természetesen határozni 
fog; de én azon meggyödésben vagyok, hogy 
azt, hogy feliratunkban mindezek elmondassanak, 
a logika és a következetesség megengedi, a politi
kai óvatosság igényli, e nehéz időkben pedig kö
telességünk is követeli. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Eötvös József báró ! 

EÖtvÖS Józse f b . : Tisztelt ház ! A két in
dítvány, mely a ház asztalára letétetett, megegyezik 
abban, hugy mind a kettő kimondja, hogy az or
szág súlyos sérelmei a kegy. kir. leirat által orvo
solva nincsenek. És ez igen természetes. A kegy. 
kir. leirat kimondja 0 Felségének azon meggyő
ződését, hogy a birodalom belügyeinek szervezése 
állandó alapokon csak is a népek alkotmányos 
érzületének teljes kielégítése által eszközölhető; a 
kegy. kir. leirat kimondja 0 Felségének azon 
óhajtását, hogy föliratainkban kimondott kivána-
taink egy felelős minisztérium kinevezése és a 
helyhatósági rendszer helyreállítása által mielőbb 
teljesíttessenek; és kifejezi O Felségének azon 
szándékát, hogy a felelős kormányzati rendszert 
nem csak Magyarországban, hanem átalánosan 
életbe léptetni óhajtja. De miután a népek alkot-
mányus érzületét bizonyos elvek helyeslése által 
kielégíteni nem lehet, hanem arra ezeknek alkal
mazása szükséges ; miután kétségbe vonhatlan, 
hogy a felelős kormányzat behozatalára rósz elő
készület, ha a kormányzat nem felelős kormány 
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által folytattatik; és miután a bizodalom, mely min
den fontos ügyek elintézésének első feltétele, ad
dig nem létezhetik, mig annak igazolására a feje
delem szándékain kivül semmi egyebet nem hoz
hatunk fel, ég minden, mit az országban magunk 
körül látunk, az egész kormányzati rendszer, ellen
mond azon reményeknek, melyeket a fejedelem 
szándéka bennünk ébresztett: arra nézve, hogy a 
leiratot kielégítőnek nem tarthatjuk, csak egy vé
lemény lehet közöttünk; fölöslegesnek találom te
hát az indítványoknak azon részét bővebben indo
kolni, mely ide vonatkozik. 

Tisztelt barátom, Debreezen városa képvise
lője kormányunk eddigi eljárása módjáról is el-
mondá nézetét. Erre nézve fölöslegesnek tartom, 
hogy bővebben szóljak: mert hiszen erre nézve is 
egyetértünk. Ha én kormányunk eddigi eljárását 
tekintem : akaratlanul nem ugyan egy államférfi, 
de azon nagy tudós jut eszembe, ki akkor, midőn 
Syracusa bevétetett, a tenger partján a homokba 
vont köreit méregette. Teljes meggyőződésem, 
hogy kormányunk egész eljárásában, melyet mi kö
zönséges emberek meg nem foghatunk (Derültség), 
csak a haza jövőjét tartja szem előtt, épen úgy, 
mint Arehimedes akkor, midőn köreit méregette, 
bizonyosan csak Syracusa megmentését tartotta 
szem előtt. Megengedem azt is, hogy ha jelen kormá
nyunk egy fél századot lát maga előtt, melyben 
politikáját folytathatja, talán unokáink bámulni 
fognák a combinatio merészségét, melylyel az al
kotmányosságot minden alkotmányos élet felfüg
gesztése által alapította meg, a birodalom erejét az 
által, hogy minden részét lehetőleg meggyöngité, 
a köz megelégedést az által, hogy minden kívánat 
teljesítését megtagadá (Derültség); megengedem, 
hogy a homoeopathia ezen uj neme, mely az állam
betegség orvoslására használtatik, és mely abban 
áll, hogy szigorú diéta mellett az alkotmányos sza
badságnak orvossága infinitesimális adagokban 
nyujtatik (Derültség), hogy, mondom, a homoeopa
thia ezen uj neme még csodákat mivelne. 

Én nem vádolok senkit a múlt csalódásaiért. 
De miután ezen csalódások többé nem léteznek; 
miután, ha valaki még úgy behunyja is szemét, a 
boldogító álmot, mely alatt e birodalom a fenálló 
formák mellett ellenállhatlannak látszott, senki 
nem idézheti többé vissza; miután ezen pillanat
ban, midőn a birodalom száz és ezer sebekből vér
zik, midőn azt minden oldalról veszélyek környe
zik, senki nem ámíthatja magát azon reménynyel, 
hogy ezen sebek orvoslására csak az idő, ezen ve-
széllek elhárítására csak a népek kimerithetlen 
türeme szükséges: én azt hiszem, megszűnt mind 
az, mi a kormány eddigi eljárásának mentségéül 
vagy csak magyarázatául is szolgálhatna. (He
lyeslés.) 

Miután azonban e részben is azt hiszem, egy 
véleményen vagyunk, fölöslegesnek tartom e tárgy
ról is tovább szólani; szorítkozom tehát tisztán 
arra, miben a két indítvány, mely a ház asztalán 

1 fekszik, elágazik; arra, miben én tisztelt barátom
mal Hebreczen városa követével nem érthetek 
egyet. (Halljuk!) 

Megengedi a t. ház, hogy okaimat elmond
hassam. (Halljuk !) 

Miután mi a jogfolytonosság elvéből indulunk 
ki, arra nézve egyet kell értenünk, hogy addig, mig 
a törvényes állapot tökéletesen helyreállítva nincs, 
a törvényhozás nincs oly helyzetben , hogy köte
lező törvényeket alkothasson. A törvényhozás ha
tározatai kifejezhetik nézeteinket, kifejezhetik a 
törvényhozásnak készségét, hogy bizonyos fölté
telek alatt egyes törvények megváltoztatására haj
landó ; de se létező törvényeket nem változtat
hat meg, se ujakat nem alkothat. Midőn tehát ü 
Felsége által az utolsó ülésszak kezdetén arra szó-
littattunk fel, hogy azon ügyeknek miként ren
dezésére nézve, melyek hazánk és a birodalom kö
zös érdekeiből folynak, javaslatot tegyünk, az első 
percztől tudnunk kellett azt, hogy ezen kívánal
mat nem teljesíthetjük az által, hogy ezen ügyre 
nézve törvényeket alkossunk; sőt meg voltunk 
győződve arról is, hogy nem alkothatunk még ki
merítő törvényjavaslatokat sem, nem lévén kö
rünkben senki a kormány részéről, kitől az egyes 
kérdésekre nézve a szükséges fölvilágositásokat 
kérhettük volna. (Helyeslés.) És ha az utolsó ülés
szak alatt — ámbár ezt tudtuk és föliratainkban 
világosan kifejeztük — ugyanazon föliratainkban 
mégis készségünket nyilvánitók arra , hogy ezen 
ügyek tárgyalásába ereszkedni fogunk: ha ezen 
munkálatunknak előkészitésére 67 tagból álló bi
zottságot küldöttünk k i ; és ha a marczius 3-dikai 
leirat után, mely, mint akkor sokan hitték, egyes 
kormányférfiak által csak azért tanácsoltatott, hogy 
a vérmes remények, melyek egyes honpolgárok
ban a törvényes állapot gyors helyreállítása iránt 
támadtak, lelohasztassanak, ha, mondom, ezen le
iratra adott válaszunkban ezen készségünk kinyi
latkoztatását ismételtük: ennek oka kétségkívül 
nem lehetett az, hogy akkor a törvényes állapot 
helyreállítása iránt vérmes reményekkel viseltet
tünk. A törvényhozásnak arra, hogy azt tegye, 
más okainak kellett lenni, oly okainak, melyek 
előtte czélszerünek mutatták, ha ezen fontos kérdé
sekre nézve nyilatkozik, még akkor is, ha ezen 
nyilatkozatnak közvetlen eredményét nem várja. 
Ezen okok pedig, legalább azok, melyek engem 
arra határoztak, hogy ezen ügyek tárgyalásába 
még a törvényes állapot tettleges helyreállítása 
előtt is belebocsátkozom, a következők: 

Először meg voltam győződve, hogy miután 
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az országnak képviselői ezen ügyeket tárgyalva a 
sanctio pragmatikából ránk háramló kötelessége
ken kivül csak az ország érdekeit tarthatják szem 
előtt. A törvényhozás ezen ügyekre nézve semmi 
esetre sem állithat föl oly elveket, melyeknek el
fogadása az országra nézve bármily körülmények 
között veszélyes volna. (A bal oldalon zaj.) Egye
sek csalatkozhatnak; de a legnagyobb bizonyos
sággal merem állítani, hogy ebben a ház több
sége csalhatatlan. A ház többsége a közös ügyek 
mikénti tárgyalására nézve nem állithat föl soha 
olyan elveket, melyek Magyarország érdekeivel, s 
melyek főképen ezen érdekek legfőbbikével, tör
vényes függetlenségünkkel s önállóságunkkal el
lentétben állnának. (Zaj. Halljuk!) Ha tehát a t. 
ház a törvényes állapot helyreállítása előtt is bele
bocsátkozott ezen kérdések tárgyalásába, ezt azért 
tette, mert ezt az országra nézve teljesen veszélyte
lennek tartotta. És ez volt első okunk. 

A másik ok az volt, hogy ezen kérdések
nek tárgyalását nem csak veszélytelennek, sőt 
kívánatosnak tartottuk : kívánatosnak azért, mert 
éjjen ezen kérdések megoldásának módja az or
szág jövőjére nézve a legnagyobb fontosságú. 
a pragmatica sanctiónak elfogadása óta a ma
gyar törvényhozás soha fontosabb kérdésről nem 
tanácskozott; szükségesnek tartottuk tehát, hogy 
ezen kérdésekre nézve az országban egy erős, 
szilárd közvélemény alakuljon. (Balfelöl: Már "meg
alakult !) Egyéb kérdéseknél is ily közvéleménynek 
alakulása mindig kívánatos, de itt nélkülözhetetlen. 
Nem elég az, t. ház, hogy ezen kérdésekre néz
ve mi képviselők jöjjünk tisztába; nem elég az, 
hogy ezen kérdésekben a nemzet egyes vezetőknek 
szava után induljon: {Bal felöl: Igaz! Halljuk! Az 
elnök csenget.) ha valahol, itt szükséges az, hogy 
minden magyar embernek meghatározott vélemé
nye legyen. (Helyes! Igaz!) Már pedig erős, szilárd 
közvélemény alakítására más módot nem ismerek 
Magyarországban, mint a törvényhozás tanácsko
zásait, miután a szabad sajtó nálunk sokkal ujabb, 
semhogy tőle ily közvélemény alakítását várhat
nék. Azonkívül mindazon koholmányoknak és ál-
hireknek, melyek törekvéseink indokai és czéljai 
iránt köröztettek, és melyek igazságos ügyünktől 
a laj tán túli népek rokonszenvét elvették, nem lép
hetünk sikeresebben elébe, mint ha ez indokok és 
czélzatok iránt maga a törvényhozás nyilatkozik. 
Végre, t. ház! a jelen korban — és ez századunknak 
legszebb kiváltsága — nem nélkülözheti senki a 
közvéleményt. (Helyeslés). Nemzeteknek, mint egye
seknek, arra, hogy sikert vívjanak ki, szükséges, 
hogy azon ügy, melyért síkra szállnak, mindenki 
által igazságosnak ismertessék el. Utolsó törvény
hozásunk föladatául tűzte ki magának követelé
seink törvényes oldalának kifejtését; és ha akkori 
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föliratainknak más sikere nem volt is, azt elértük, 
hogy követeléseink törvényessége, hogy históriai 
jogaink ereje elismertetett mindenki által. De nap
jainkban, t. ház! a históriai jog egymaga nem 
elégséges arra, hogy oly intézményeket fentartson, 
melyek az államnak szükségeivel és a nejnek jóllé
tével ellenkezésben állnak: és ez az, mi ami törek
véseink ellen felhozatik. (Helyeslés) Miután tehát ér
dekünkben fekszik, hogy e részben is törekvéseink
nek az európai közvélemény támogatását megnyer
jük, bizonyos, hogy ezt nem érhetjük semmi által 
el jobban, mint ha megmutatjuk Ausztria népeinek 
és az egész világnak, hogy az, mit mi követelünk, 
nem csak a históriai joggal egyezik meg, hanem se 
a lajtántuli népek alkotmányos szabadságának, se 
a birodalom azon nagyságának útjában nem áll, 
melynek fentartása egész Európa érdekében kí
vánatos. 

Nem a vérmes remények, melyek atörvényes 
állapot helyreállítása iránt bennünk ébredtek, ha
nem ezen okok bírtak engem arra, s bírták arra a 
házat is, hogy az utolsó ülésszak alatt, ámbár a tör
vényes állapotot helyreállítva nem látta, ezen fon
tos kérdések tárgyalásába ereszkedjék. 

És én, t. ház, a jelen körülmények közt nem 
látok semmit, mi engem arra bírhatna, hogy ezen 

í határozatot megváltoztassam. (Helyeslés.) Azon el
veknek kijelölése, melyek szerint mi a hazánk és 
a birodalom közt létező közérdekekből folyó ügyek 
rendezését czélszerünek tartjuk, most nem veszé
lyesebb, mint akkor volt; sőt ha e részben valami 
változott, én azt hiszem, hogy miután az utolsó 
események után az arány, melyben Magyarország 
a birodalom többi országaihoz áll, megváltozott, és 
miután a birodalom Németországtól elvált: azon 
törekvéseknek sikere valószínűtlenebbé vált, me
lyekkel hazánk germanisatióját czélozák, s ha ve
szély fenyegetheté hazánkat a birodalom részéről. 
ez kisebbé lett. (Helyeslés.) Most, mint akkor, ér
dekünkben fekszik, hogy e fontos kérdésekre néz
ve az országban erős közvélemény alakuljon: most, 
mint akkor, kívánatos, hogy a lajtántuli népeket 
és egész Európát meggyőzzük, hogy nem követe
lünk semmit, mi az ö érdekűkkel és a birodalom fen-
állásával ellenkezik. Már pedig, t. ház, senki nem 
tagadhatja, hogy az úgynevezett 15-ös bizottság 
munkálatának közzététele által ezen czélok elérve 

i nincsenek: mert ha e bizottság minden egyes tag-
| ja minden egyes kérdésre nézve teljesen egyetér-
I tett volna is, nem egyes képviselők, hanem csak 

összes törvényhozásunk véleménye az, mi a közvé
leménynek irányadóul szolgál; és a lajtántuli né
pek és Eui'ópa nem egyes képviselőnek, hanem 
csak a törvényhozásnak nyilatkozatai szerint fog
nak Ítélni szándékainkról. 

U g y látszik, t. ház, némelyek azt, ha mi az 
2 
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úgynevezett közös ügyek tárgyalását azon utón, 
melyen azt a múlt ülésszak alatt megkezdettük, 
folytatjuk, a kormány vagy a birodalom iránt tett 
coneessiónak nézik, melyet megadunk akkor, ha 
reményeink nőnek, s megtagadunk akkor, ha remé
nyeink csökkennek. Én, t. ház, e nézetben nem osz
tozom. A sanctio pragmaticánál fogva mi bizonyos 
kötelességeket vállaltunk magunkra, (Zaj a bal 
oldalon, tevami kötelességet!) azokat, melyeket a köz
védelem érdeke követel; de tagadhatlan, hogy 
ugyanazon alapon a birodalom többi országainak 
szintén vannnk kötelezettségei a mi irányunkban 
i s : és az, hogy e kötelességek szabatosan meg
határozta ssanak, hogy ezen kötelességek teljesíté
sére nézve biztosságot szerezzünk magunknak, nem 
kevésbbé fekszik a mi, mint a birodalom másik fe
lének érdekében. (Helyeslés.) Az tehát, hogy ezen 
ügyeknek tárgyalása által a mód iránt, mely sze
rint ezen közös kötelességek teljesíttetni fognak, 
biztosságot szerezzünk magunknak, nemeoncessio, 
melyet a kormány irányában teszünk, hanem tisz
tán oly dolog, mely épen ugy a mi, mint mások 
érdekében fekszik: annyival inkább, mert ha a 
múltra visszatekintünk, kétségkívül nem fogja sen
ki mondani, hogy azon mód, mely szerint ezen 
ügyek eddig tárgyaltattak, valakit kielégíthetett; 
s mert mindazon sérelmek, melyeknek orvoslását 
századokig hasztalanul kerestük, főkép onnan ered
tek, hogy Magyarország azon ügyekre, melyek kö
zös érdekeinkből folytak, nem gyakorolta azon be
folyást, mely Magyarországot törvényeinek értel
mében és a dolog természete szerint mint alkotmá
nyos országot megillette volna. Midőn tehát ezen 
kérdések tárgyalásába beereszkedénk, és azt most 
folytatjuk , se a kormány iránt bizalmat nem 
nyilvánítunk, se bár kinek nem teszünk coneessió-
kat; hanem teszszük és teljesítjük egyedül azt, a mi 
saját érdekünkben fekszik. (Helyeslés.) 

De miért folytassuk tárgyalásainkat , ha elő
re látjuk, hogy azokban eredményesen nem ha
ladhatunk ? És többször haliam , hogy ehhez ki
látásunk nem lehet, míg felelős minisztérium nem 
vesz részt tanácskozásainkban. Ha valaki, én saj
nálom mélyen , hogy a törvényes kormányforma 
helyreállítva nincs: nem csak azért , mert na
gyobb szerencsétlenség országot alig érhetett, 
mintha abban oly kormány létezik , melyet már 
formájára nézve senki törvényesnek nem ösmer-
het el; hanem azért i s , mert a civilisatio jelen 
stádiumában minden nemzetnek fő szüksége, hogy 
jól kormányoztassék, jól és alkotmányosan pedig 
felelős minisztérium nélkül kormányozni nem le
het. Meg vagyok győződve arról i s , hogy ha 
padjainkon felelős miniszterek ülnének, a kérdé
sek , melyek előttünk feküsznek , sokkal könyeb-
ben és tökéletesebben lennének tárgyalhatók. De 
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hogy azért, mert körünkben felelős minisztereket 
nem látunk, a közös érdekekből folyó ügyek nem 
lennének tárgyalhatók; hogy, ha csak tanácsko
zásainkban ily kormány részt nem vesz, mi azon 
elveket, melyek szerint a közös ügyek kezelését 
hazánk s a birodalom érdekében legczélszerübb-
nek tartjuk, föl ne állithassuk: ezt, t. ház , nem 
ismerhetem el. A parlamenti kormánynak nagy 
előnye meggyőződésem szerint nem azon hatás
ban keresendő, melyet a kormány a törvény
hozásra gyakorol, hanem abban . melyet parla-
mentarismus mellett a törvényhozás a kormányra 
gyakorol. Hogy pedig a törvényhozás, ha pad
jain a kormány tagjai nem ülnek is, a legfontosabb 
kérdésekre nézve üdvös elveket állithat föl, sőt tör
vényeket alkothat, azt bebizonyítják 1848-iki tör
vényeink , melyeket hasonlóan a kormánynak 
részvéte nélkül alkotánk s melyekre a nemzet há
lával hivatkozik, s bizonyítják 1861 és 1866-iki 
fölirataink, hol a nemzetnek érzületét híven fe
jeztük k i , s azon elveket állítottuk föl, melyekhez 
az most is ragaszkodik, ámbár kormány padjaink 
üresen álltak. (Helyeslés.) 

Megengedem, hogy a dolgok jelen állásában, 
ha a közös érdekek iránt az utolsó ülésszakban 
megkezdett tárgyalásokat folytatjuk is , határo
zatainknak közvetlen eredményei nem lesznek; de 
ez engem attól, hogy megkezdett tanácskozásain
kat folytatva ezen fontos ügyekre nézve nyilat
kozzunk, nem tarthat vissza. Tekintsünk vissza a 
múltra. Tekintsünk vissza az utolsó 30 éven át 
történtekre. Vajon mindaz, mi mellett a törvény
hozás 30 éven keresztül fölszólalt, olyan volt-e, 
minél felszólalásunknak azonnali eredményét re
mélhettük ? Vajon mindazt, a mit nemzetiségünk 
megszilárdítására, a vallásszabadság és jogegyen
lőség megalapítására tettünk, oly körülmények 
közt tettük-e, hogy fölszólalásunknak azonnali 
eredményét remélhettük ? Nem voltunk-e meg
győződve , hogy midőn elveink mellett küzdünk, 
határozataink húszszor visszaküldve a főrendek 
által, ha végre fölterjesztetnek is, helybenhagyat
ni nem fognak? És nem küzdöttünk-e azért mégis 
ernyedetlenül, nem állitottuk-e föl elveinket, nem 
támaszkodva másra, mint azon meggyőződésre, 
hogy a mi igazságos és törvényes, annak végre léte
sülni kell ? (Helyeslés.) És nem vagyunk-e most is 
hasonló helyzetben ? Megengedem, sőt hiszem, 
hogy a jelen kormány azon elveket, melyeket a 
közös érdekekből folyó ügyek kezelésének mód
jára nézve felállítunk, elfogadni nem fogja; de ne 
gondoljuk azért, hogy fáradságunk hasztalan.Ál
lítsuk föl azokat úgy, mint hazánk törvényes füg
getlenségének és önállóságának megótalmazására 
legjobbnak tartjuk, és hogy fölállított elveink 
egyszersmind a lajtántúli népek alkotmányos 
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szabadságát, s a birodalomnak fenállására szük
séges hatalmát biztosítsák : és legyünk meggyő
ződve , hogy ha az, a mit ekként fölállítottunk, 
a jelen pillanatban még nem fogadtatik el ; ha ke
zünk , melyet a kiegyenlítésre nyújtunk, most 
visszautasíttatik , azért, mert midőn azt teszszük, 
másik kezünkkel hazánk alkotmányának lobogó
ját tartjuk föl: ne féljünk, az idő közel van , mi
dőn a kéz el fog fogadtatni—nem a jelen kormány 
által, hanem azok által, kik azt követni fogják, s 
a birodalom népei által. Mert, habár az előbbi 
ülésszakban megkezdett tárgyalásainkat folytatva, 
azoknak közvetlen eredményéhez nem volna is 
semmi bizodalmunk : egyről nem kétkedem , s ez 
az . hogy a várt eredménybe fog következni azon 
pillanatban, a melyben O Felségének magas szán-
dokai teljesülni fognak, s a Lajtán túl az alkotmá
nyos szabadság egy szép reményből valósággá 
válik. 

Tisztelt barátom Deák Ferencz indítványát 
pártolom. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző: Keglevich Béla 
gróf! 

Keglevich Béla gr.: T. ház! (Halljuk!) Min-
denek előtt azt óhajtom constatálni, hogy ma, mi
dőn az elnapolt országgyűlés után isméti műkö
désre összehíva, a legfelsőbb kir. leirat által arra 
szólittatunk fel. hogy működésünket folytassuk, 
súlyos és nehéz napokat , válságos időket élünk ; 
és azt hiszem, mindenki, ki a nemzeti képviselet 
tagja, érzi, hogy kötelességét teljesíti az által, ha 
nézeteit elmondja a fölött, mit tart legezélszerübb-
nek, hogy az előttünk fekvő kérdésben miként jár
junk el? (Halljuk!) É n , t. ház! azt hiszem, hogy 
a képviselőházban, igen kevés kivétellel, nem szá
mítjuk magunkat az úgynevezett kormánypárthoz, 
és- ezt nem is veszem rósz nevén senkinek. Ennél
fogva azt is hiszem, hogy e perezekben, melye
ket fontosaknak mondottam, ne kövessük azok el
járását , hanem egészen ellenkezőleg járjunk el, 
t. i. ha körültekintünk , lássunk, és ha hallga
tunk . halljunk is. De ne csak ezt tegyük, ha
nem a mit lát tunk, megjegyezvén , mondjuk is 
el ot t , hol azt el kell mondani. Ha pedig körül
tekintünk a hazában , nem fogunk tévedni, ha 
azt mondjuk—meglehet, nem e házban, de a ha
zában— az átalános kívánság abban pontosul ösz-
sze, hogy hazánk teljes alkotmánya minél előbb, 
még pedig teljes mértékben állíttassák vissza. (Föl-
kiáltások: Eházban is!) Ha pedig tovább tekin
tünk a szomszédba és ahatárok felé, azt is kell lát
nunk és tapasztalnunk, hogy ott nagy dolgok tör
téntek és történnek folyvást. Én egészen nyiltan 
és minden tétova nélkül kimondom abbeli nézete
met . hogy a 40 milliónyi német nemzet egyesü
lési processusát nem csak megkezdette, hanem azt | gunkat ezen küzdelemnek: nemzeti 

erőteljesen folytatja is. Az nem lehet, hogy mi 
ezt ne lássuk és ne vegyük észre; s az sem le
het , hogy azt ne mondjuk el ott, hol azt szüksé
ges elmondanunk. 

Ezek előrebocsátása után bátor vagyok a t. 
házat arra figyelmeztetni, hogy mit kivan tőlünk 
a kegy. kir. leirat. Azt kívánja , hogy több ízben 
tett országgyűlési fölterjesztéseink és kérelmeink 
daczára nem teljesített jogos kívánataink mellőzé
se mellett folytassuk eddigi működésünket, vagy
is az úgynevezett közös ügyek mikénti kezelésére 
nézve kidolgozandó tervezetet. Jó l tudom, ez 
csak tervezet, hogy ez még nem szentesített tör
vény ; de azt is tudjuk , hogy mig egy bizottsági 
munkálat a ház elé kerül, a ház többségének ala
kulása sok mindennek ki van téve, és egyhamar 
az ily javaslat más alakban fait accompli-vá vál-
hatik. És mit kell , hogy tegyünk, ha ki akarjuk 
elégíteni azon óhajokat, melyek velünk közöltet
nek? Okvetetlenül oly javaslatot kell előterjeszte
nünk, mely sokkal szorosabban köt össze az örö
kös tartományokkal, mint az eddigi törvényeink
ben meg volt irva, mert különben nem kívánnák 
tőlünk. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt látjuk a múlt
ból és jelenből, hogy a fő akadály és a fő per, 
mely Magyarország és az osztrák kormány poli
tikája közt létezett, semmi egyéb, mint az, hogy 
hazánktól úgy a vére, mint pénze, valamint egyéb 
lényeges jogai fölötti intézkedés mindig elvonatik, 
és mások által, mások érdekében használtatik föl, 
nem olyan érdekben, a milyenben azt mi használ
nék. Oly javaslat megállapítása és előterjesztése 
kívántatik tehát, mely ezen viszonyt még szoro
sabbra fűzné, és oly állapotot idézne elő, a mely
ben Magyarország nem volna többé önálló állam 
jogaival felruházva, hanem tisztán Ausztriának 
egy tartományává válnék. Én pedig, uraim, nem 
akarom, hogy ezt Magyarország nemzetgyűléséről 
csak föl is tegyék. 

Nem egyezhetem bele abba , hogy a közös 
viszonyok tárgyában kiküldött bizottság működé
sét folytassa. Megmondom, miért. (Halljuk!) A né
met nemzet egyesülési mozgalmáról már tettem 
említést. Meglehet, hogy elkészítjük ezen javas
latot , megnyugszunk abban; az fen is tetszés
ben részesül, s ennek folytán új szerződés jő létre 
köztünk s az örökös tartományok között. De ha 
ezt megteszszük, azon hibába esünk, melyet 
előbb jeleztem, tudniillik nem látjuk és halijuk 
azt, a mi körülöttünk történik. Ugyanis épen 
azok, kikkel szorosabb viszonyba lépnénk, az 
örökös tartományok jöhetnének azon dilemmába, 
hogy a velünk kötött szerződést felbontják, 
vagy pedig a német elem egyesülési mozgalmával 
jőnek ellenkezésbe. Ha pedig mi kiteszszük ma-

önállásunkat 
2* 



12 LXX1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 1. 1866.) 

és a dynastiát is a legnagyobb veszélybe sodor
juk . Gyakran hallottam, hogy midőn valaki ily 
eszméket fejtegetett, részint ujságczikkekben, ré
szint magán nyilatkozatokban, azzal szokták ez 
érveket meggyöngíteni, hogy hiszen azok, kik ily 
véleményben vannak, semmi egyebet, mint elsza
kadási, forradalmi, dynastia elleni politikát kö
vetnek. Én ennek épen ellenkezőjét állítom, és azt 
mondom, hogy azon helyzetben, melyben mi , és 
a mint az imént jeleztem , az osztrák örökös tar
tományok vannak , mi épen a legconservativabb 
politikát követjük, midőn alkotmányunk teljes 
helyreállítását követelvén, nem bocsátkozunk sem
mi olyas alkuba, mely abból bármit is elvonna. 
Ez által bizonyára nem idéztetnék elő, a mit ed
dig az osztrák államférfiak és velők együtt az 
úgynevezett magyar kormányférfiak politikája 
mutat föl, melynek eredménye az volt, hogy nyert 
csata után legalább is provincziát vesztett a biro
dalom. Mi nem ezt, hanem azt akarjuk, hogy a 
magyar állam és nemzet, alkotmánya és uralko
dója hozzájárultával, az országban lakó minden 
nemzetiségek javára fejlődhessék , mely út bizto
sabb révet nyújtana az uralkodó háznak , mint a 
melyet az egységes osztrák monarchia elérhetlen 
eszméje mindeddig nyújtott. 

Minthogy ebbeli nézeteimnek legjobban meg
felel azon inditvány, melyet tisztelt elvbarátom 
Tisza Kálmán nyújtott be , azt egész kiterjedésé
ben pártolom. 

Nem is veszem továbbá igénybe a t. ház fi
gyelmét ; csak még egyet akarok röviden meg
jegyezni. Van egy indok, melynél fogva végtele
nül óhajtanám Tisza Kálmán elvbarátom indítvá
nyának elfogadását. Ezen inditvány azt mondja, 
hogy minden további országgyűlési működés, ki
véve az igazolást és egyéb ilyes teendőket, szün-
tettessék meg addig, mig' a törvényes állapot tel
jesen helyreállitva nincs. T. ház! én azt hi
szem , hogy ha ezen fölirat a legfőbb helyre föl
terjesztetnék s 0Fe l sége erről — amint hiszem— 
meggyőződvén, azt teljesíteni kegyeskednék: vég
telen jó következménye volna, t. i. a parlamenti 
rendszer folytán a mostani kormányférfiak azon
nal kénytelenek volnának lelépni, s azt hiszem, 
ezt az egész ország örömmel üdvözölné. {Helyes
lés.) Én részemről tudom jól, hogy ennek részünk
re, a parlamenti rendszer folytán, pártszempontból 
épen nagy eredménye nem volna, mert úgy tu
dom , hogy mi kisebbségben vagyunk e házban; 
de szívesen üdvözölném az ellenkező oldalon ülő 
pártbeli férfiakat a kormányon , s mondom, az 
egész nemzet örömmel fogadná, ha azon kormány 
lépne l e , melynek kormányzási gyöngeségét nem 
fogjuk soká vitatni. Csak két pontra akarom fi
gyelmeztetni a t. házat: egyik az, hogy két 

évig terjedő kormányzási cyclus alatt még az 
ország integritását sem nézték elegendőn fontos 
kérdésnek, hogy annak elismerését állásukhoz 
kötni érdemesnek tartották volna , a mit én, rövi
den mondva, nem értek ; a második pedig az, 
hogy ezen kormányférfiak, nem tudom, micsoda 
oknál fogva, vagy nem tartották érdemesnek, vagy 
nem akarták, hogy még, valóban a középkori 
időkre emlékeztető eljárás folytán, a honnak a ha
di és katonai törvényszékek ítéletei alapján elitélt 
szabad polgárai és képviselői valahára élvezhessék 
egyéni szabadságukat. Czipelik őket egy városból 
a másikba, s internálják, vagy nem tudom, hogy 
nevezik mind ezeket. Szóval, e kormányférfiak 
ezt vagy nem akarják, vagy nem tudták megszün
tetni : ha nem akarták, arról nem szólok; ha nem 
tudták, ez mindenesetre gyöngeséget árai e l , ha 
netalán tartottak ezen férfiak szabadon bocsáttatá-
sától; pedig én bármennyire tisztelem is az egyes 
jellemeket, a nemzet közérzületét, nem hiszem 
hogy egyes emberek megváltoztatni képesek le
gyenek. Átalában egész politikájuk a kicsinyes
ség jellegét viseli magán. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Helyes
lés a hal oldalon.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Horvát Boldizsár! 
H o r v á t B o l d i z s á r : A legújabb királyi le

irat engem sem elégit ki. 
Midőn a hajó szirthez ütközött, s a hézagon a 

víz oly tömegesen tolul be, hogy kiszivattyuzása 
minden erőt igénybe vesz: nincs helyén azon kal
márkodó szellem, mely fillérről fillérre alkuszik a 
megmentés díja felett; a lehető legroszabb taktika 
pedig ily válságos perczben puszta ígéretekkel állni 
elő, melyek értékét a keserű tapasztalás nagyon de
valválja, s a melyek ennélfogva majd minden ru
gójukat rég elvesztették. Igaz ugyan, hogy e hajó 
elmerültével ránk nézve is nagyon kétes, vajon a 
mentő csolnakokon sikerül-e eljutnunk ama biztos 
révbe, a hova szándékoztunk; de annyi bizonyos, 
hogy mindaddig, mig e hajó kormányán oly szel
lem uralkodik, mely egészen más irány felé tart, 
mint a mely a mi érdekeinkkel és czéljainkkal 
megegyezik, és mindaddig, mig e hajón elkobozva 
tartják legszentebb kincseinket, s nem hagynak 
számunkra egyebet a puszta, a nyomorú szolga
életnél : mindaddig lehetetlen, hogy egy öntuda
tos népben ösztön ébredjen a megmentés nehéz 
munkájára (Helyeslés), a melynek eredménye rá 
nézve ily körülmények közt nem lenne egyéb, mint 
eddigi rabságának tovább folytatása. Ha ellenben 
a hajó kormánya azt mondotta volna: „íme, visz-
szaadom mindazt, a mit egy végzetes pillanat bal-
sugalmára tőletek elvettem, — mentsétek meg, a 
mi már most a tinmagatoké is !* ha azt mondta 
volna: „Jertek, foglaljatok ti is helyet a kormány 
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rúdja körül, s őrködjetek a fölött, hogy a hajó 
ezentúl jobban és helyesebb irányban vezettes
sék !" — eddig már minden kéz a szivattyúkon 
állna. (Helyeslés.) 

A leirat hü tükre azon erős tusának, mely a 
kormány keblében két ellentétes érzelem közt ural
kodik : egyike ez érzelmeknek a szivós ragaszko
dás a múlt édes hagyományaihoz; a másik a kény
szerűség leverő érzete, egy uj politikát inaugu
rálni. A leirat élő tanúsága annak, hogy a küzde
lemnek még nincs vége, hogy a kormány meg
szeretne egyet-mást lealkudni a jövő követelmé
nyeiből s viszont egyet-mást megtartani a múlt 
ereklyéiből, vagyis a kormány óhajtana egy szebb 
jövőt, ele úgy, hogy ez tulajdonképen ne lenne 
más, mint feltámadása a múltnak. A leirat a ma
gyar felelős kormány kinevezését, vagy a mi ez
zel egyértelmű, hazánk állami önállóságának tett
leges elismerését, a közös ügyek végleges szabá
lyozásának föltételeihez köti , holott állami önálló
ságunk a pragmatica sanctió értelmében oly jog, 
mely bennünket föltétlenül megillet, melyet bármi 
feltételhez kötni hagynunk annyit tenne, mint el
térnünk a pragmatica sanctiótól, mint állami ön
állóságunknak uj jogalapot keresnünk, s ez által 
elismernünk, hogy azt az eddigi jogalapon hibá
san és alaptanul követeltük. Ezzel föladnók a jog
folytonosságot, a mi az alkotmányosságnak alap
elvét képezi; föladnók azon talapot, melynek hiá
nyában a legszebb alkotmány is a hatalom szeszé
lyétől és kegyelmétől függ. 

De azon kivül, hogy ki nem elégítő a leirat, 
nagyon hibásnak tartom a kormány logikáját is, 
mely azon átvonul. (Halljuk! Halljuk!) Az eddigi 
lazább kapcsolat is hazánk állami önállóságát foly
tonosan elnyeléssel fenyegetvén : mint remélheté a 
kormány, hogy a jogaira féltékeny nemzet haj
landó legyen szorosabb szövetkezésre, még mielőtt 
állami önállóságának legpraegnansabb kifejezését 
s egyszersmind legerősebb biztositékát, a parla
menti kormányt vissza nem nyeré ? És ha a leirat
nak a közös viszonyokra vonatkozó oraculumszerü 
szavai alatt a közös viszonyok rendezésének oly 
értelmezése rejlenek, mely a mi fogalmainktól el
tér : mint teheté föl a kormány a nemzet józansá
gáról, hogy állami önállósága tettleges visszaállí
tásának föltételéül épen oly valamit fogadjon el, a 
mi állami önállóságát ezentúl még inkább fenye
getné *? Ha azon mysteriosus szavakba foglalt ki-
vánalmak alatt csakugyan oly irány lappang, mely 
a mi irányunktól különbözik: akkor a kormány 
épen azt tűzi ki föltételül, a mi ellen a nemzet véd-
vet keres és követel; ha pedig az oraculum ugyan
azt érti, a mit mi akarunk érteni: akkor mi ok 
volt arra, hogy a nemzet törvényes követelményei
nek teljesítése elnapoltassék, a közbizalom megin-

gattassék s a kiegyenlítés sikere koczkára tétes
sék? (ügy van!) Megvallom, e logika megfogha
tatlan előttem. 

S van még egy a kormány eljárásában, a mi 
szintily éles ellentétben áll a logika törvényeivel. 
Azt mondja a leirat — s ezen része előtt elisme
réssel hajlom meg — hogy az 1848-ik évi törvé
nyekben netalán szükséglendő módosításokat a fe
lelős minisztérium által akarja inditványoztatni. 
De hiszen az nyilt titok minden gondolkozó fő 
előtt, hogy a közös viszonyok szabályozása többé 
kevésbbé implicite magában foglalja az 1848-ik évi 
törvények módosítását. Ha tehát a kormány szint-
oly komolyan veszi ezen igéretét, a mily ünnepélyes 
alakban ez velünk közölve lett. hogy a közös vi
szonyok kérdése mielőbb s mindkét félre nézve 
megnyugtató megoldást nyerjen: akkor épen a 
kormány azon pro grammjánál fogva, hogy a tör
vények módosítását már a felelős kormánynak kell 
indítványoznia, a magyar felelős minisztériumnak 
már ma ott ama padokon kellene helyet foglalnia. 

Ez az én véleményem a kormány hibás és 
következetlen eljárásáról. 

De azért, t. ház, mivel a kormány tévutakon 
jár, nem következik, hogy mi is kövessük botlá
sait; a kormány következetlensége nem ment föl 
bennünket a politikai morál törvényei alól, a po
litikai morál egyik fő törvénye pedig a követke
zetesség. 

Mi egy 67 tagú bizottságot alakítottunk oly 
utasítással, hogy az a közös viszonyok rende
zésére nézve adjon javaslatot a ház elé. E határo
zathoz hű maradt a ház még a marczius 3-dikai le
irat után is, mely a nemzet jogos követelményei 
ellenében oly merev álláspontot foglalt el s mely 
a deczemberi trónbeszéd üdítő hatása alatt éledni 
kezdett reményeinket egy csapással tönkre tévé. 
Vajon mi okunk volna most arra, hogy e határo
zatot visszavonjuk? A legújabb leirat erre nem 
kölcsönöz semmi indokot, sőt ez, a korábbi leira
tokhoz képest, oly közeledést árul el a kormány 
részéről, hogy az, ugyanazon erőfeszítéssel, mely-
lyel ezt tévé, akár a felelős kormányt is kinevez
hette volna. (Derültség.) A kinek még emlékében 
vannak az 1861-diki leirat ezen szavai: „Az 1848-
diki törvényeket soha nem fogom elismerni;" s a 
ki megfontolja, hogy még a tavalyi trónbeszéd is 
az 1848-diki törvényeknek csak alaki érvényessé
gét ismeré el: az nem hunyhat szemet azon tény 
előtt, mely a legújabb leiratban nyilvánul, azon 
fontos tény előtt, hogy a fejedelem ünnepélyes el
ismerése már most ama törvényeknek nem pusz
tán alaki érvényességére, hanem beltartalmokra is 
kiterjed, midőn nyiltan a felelős kormány életbe 
léptetéséről szól, a mi ellen eddig a döntő körök
ben szent borzalom uralkodott. Nem, uraim, a kö-
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vetkezetesség parancsa nem engedi, hogy vissza
lépést tegyünk épen akkor, midőn az ellenfél egy 
közeledő lépést tett felénk. Ha akartunk volna a 
kormánynyal szakitani: a múltban mindig talál
tunk volna rá okot; a mig most ürügyet sem ta
lálunk arra, 

Talán nem sokára elérünk a válponthoz, a 
melynél kénytelen lesz a kormány valódi szándé
kait előttünk lefátyolozni; s talán e válpontnál a 
nemzeti becsület fogja követelni tőlünk, hogy ne 
folytassunk tovább egy oly alkut, mely nem méltó 
egy nemzethez. (Helyeslés.) Én nem fogok ettől 
visszariadni; de annyi önzést fentartok magam
nak, hogy e szakítás erkölcsi felelősségét az ellen
fél nyakába keríthessem. Meglehet, hogy a szakí
tás még ezen esetben is nyomasztó szenvedéseket 
fog a nemzetre hozni. Rendületlen nyugalommal 
fogok e szenvedésekben osztozni , melyeket nem 
állt hatalmunkban elhárítani; de van egy, a mitől 
megmenthetjük a nemzetet, s a mitől tartozunk 
azt minden áron megmenteni, t. i. az önszemrehá-
nyás gyötrelmeitől. (Helyeslés.) 

Vannak, a kik azon nagyszerű változásra 
utalnak, mely a königgratzi napok óta a monar
chia helyzetében történt. Állapodjunk meg, uraim, 
egy pillanatra e nagy katastrófánál, melyhez ha
sonlót a világ-történelem alig- mutat föl. Az a mu

ci ö 
narchia életében minden esetre oly nagy for
duló pontot jelez , melyet politikai számításaink
ból kifelednünk nem szabad. Ausztria egy hét alatt, 
úgy szólván egyetlenegy csapással megszűnt olasz 
hatalom, és — a mi eddigi politikájának fő jellem- j 
vonását képezé — megszűnt német hatalom lenni. 
Elvben nagy hatalom maradt ugyan, de ez elv a 
gyakorlati jogfolytonosság teréről egy időre leszo
rult. E csapásokhoz járulnak még: az alkotmány-
viszály a monarchia mindkét felében, a financiális 
zavarok s a népek anyagi kimerültsége, oly bajok, 
melyek e birodalom regeneratióját még egy hosszii 
béke áldásai közt is nehéz és sok időt igénylő föl
adattá tennék; de még nehezebb és még kétesebb 
sikerű föladattá válik ez azon ellenséges mozgal
makkal és törekvésekkel szemközt, melyek itt-ott 
e birodalom határain napról napra kihívóbb alak
ban jelenkeznek. Annyira megnehezült a biroda
lom helyzete a königgratzi katastrófa által, hogy 
sokan kétségbe esnek a birodalom jövője fölött; 
sőt vannak jóslatok, melyek Ausztria vég fölbom
lását egy közel jövő eseményei közé számítják. 
Czél nélküli volna tőlem e jóslatoknak akár bírá
latába, akár czáfolatába ereszkednem, miután a 
politikai számítás soha sem indulhat ki a bizonyos
ság, hanem csak a valószínűség szempontjából, s 
csak annyit tartok bizonyosnak, hogy a kormány 
s a népek vállvetett erőfeszítésére van szükség, 
hogy a birodalom e válságból diadalmasan kibon

takozhassak. Azonban, ha az érintett jóslatoktól nem 
lehetne is elvitatni a valószinüség alapját: mi kö
vetkezik ebből ? 

Legyünk nyiltak és őszinték. H a az volna 
föladatunk, hogy boszút álljunk Ausztrián azon 
sérelmekért, melyekkel bennünket közel negyed
fél század óta elhalmozott: úgy a jelen körülmé
nyek közt alig tehetnénk egyebet, mint az alkudo
zások fonalát megszakítani és haza menni , (Helyes
lés) hogy Ausztria, ha nem is ma vagy holnap, de 
minél előbb elvérezzék önverte sebei alatt. A ki
ket azonban nem a boszú politikája vezérel, hanem 
egy magasabb és nemesebb eszme, mindenek fölött 
pedig nemzetünk fentartása, megmentése bármely 
körülmények közt. (Zaj a bal oldalon) a kik poli
tikai számításaikban megállapodva azon eshetőség
nél, mely Ausztria szétbomlásával netalán beáll
hatna, azon kérdést intézik magokhoz: et quid tunc? 
azok nem íogják Sámson politikáját követni s az 
épület oszlopait halomra dönteni csak azért, hogy 
velünk együtt a gyűlölt ellenség is a romokban 
találja halálát. (Helyeslés.) Quid tunc? E komoly 
kérdés állja utunkat, feleletet követelve tőlünk, mi
előtt a követendő irányra nézve magunkat elhatá-
rozhatnók. E kérdéstől amúgy egyszerűen nem 
menekülhetünk. 

Ha valaki engem biztositna arról, hogy az 
esetre, ha Ausztria széternyed, az európai diploma
tia, vagy a győztes hatalmak, e geographiai terüle
ten, melyen élünk, nem fognak egy új creatiohoz 
folyamodni, hanem egyszerűen visszaállítják a ma
gyar birodalmat, azt, melyet Ausztria saját szeren
csétlenségére is megbontani segített: akkor a sza-
kitás politikáját érteném. Ámde'ily biztatást nehem 
nem képes senki nyújtani; azok után pedig, a mik 
Európában csak e század alatt is az európai diplo-
matia befolyása által, vagy befolyása ellenére, tör
téntek, e diplomatia bölcseségében vagy jó akara
tában oly kevés garantiát találok, hogy én részem
ről nemzeti bűnnek tartanám, ha jövőnk reményeit 
ily ingatag alapra fektetném. (Helyeslés.) Én azon 
szerényebb mérvű optimisták közé tartozom, kik 
előtt az, hogy, Ausztria netaláni szétbomlása esetén. 
az európai diplomatia Ausztria elejtett hivatását 
Magyarországra ruházza át, csak akkor tűnnék föl 
a valószinüség derűjében, ha azon pillanatban, mely
ben a katastrofa bekövetkeznék, az európai diplo
matia eló'tt egy compact, reintegrált Magyarország 
állana itt, melyet bármely hatalomnak is lehetetlen, 
vagy legalább bajos volna ignorálnia és mellőznie. 
(Helyeslés.) Ebből tehát mi következik ? Az . hogy 
nemzetünkre nézve életkérdés, s minden törekvé
sünket oda kell irányoznunk, hogy hazánk mielőbb 
állami szervezetének birtokába jusson. (Helyeslés.) 
És e vezérelv az, mely szemem előtt lebeg mind
azon kérdések körül, melyek e komoly napokban 
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tőlünk várnak megoldást, s melyeket nem utasít
hatunk el magunktól, miután a nemzettől a man
dátumot, mely soha sem volt annyi felelősséggel 
összekötve, mint most, elfogadtuk. 

Két lehetőség áll előttünk. 
Az egyik az, hogy Ausztria megtagadja állami 

önállóságunk gyakorlati és tettleges elismerését: 
s ekkor nincs egyéb út előttünk, mint megszakítani 
az alkudozást, s azt mondani a nemzetnek: „Aha
talom oly áldozatot követelt tőlünk, melynél na
gyobb vész soha semmi körülmények közt nem ér
hetne bennünket, s ez a nemzeti halál. Meglehet, 
hogy e csapás később más oldalról fog reánk be
következni, de, egy későbbi és bizonytalan halál 
félelméből, korábbi és bizonyos halál karjaiba ro
hannunk, szintoly gyávaság, mint oktalanság vol
na." Ezt mondanók a nemzetnek, s az bizonyosan 
helyeselni fogná eljárásunkat. (Helyeslés.) 

A másik lehetőség ebben áll. Ausztria, ha az 
önfentartás ösztöne benne csakugyan fölébredt, be 
fogja látni, hogy egy rokonszenves Magyarország 
neki a leglazább kapcsolat mellett is többet ér, 
mint a bilincsekbe vert ellenszenv, mert a mig ez 
a legjobb esetben is negatív veszteség, az mindig 
positiv nyeremény; Ausztria fölismeri elvégre azon 
természetes igazságot, hogy e nemzet féltékenysége 
és bizalmatlansága azon pillanatban megszűnik, a 
mint féltett tárgyát veszélyen kivül látja s annak 
biztosítékait kezében tartja; a dynastiához utat 
tör magának azon meggyőződés, hogy a magyar 
birodalom s a magyar királyi trón consolidálása 
életkérdés nem csak a birodalomra, hanem magára 
a dynastiára nézve is: a birodalomra nézve a nagy
hatalmi állás, a dynastiára nézve pedig azonkí
vül egy messzebb jövőnek is alapja, és pedig an
nál fontosabb és sürgetőbb, minél nagyobb és mi
nél közelebb volna a veszély, mely az ausztriai bi
rodalmat fölbomlással fenyegetné. A másik lehető
ség, mondom, az, hogy Ausztria önérdekének helyes 
fölfogásához jut s Magyarország jogos követelmé
nyeit megadja. S ekkor ismét nincs egyéb válasz
tásunk, mint a békét Ausztriával megkötni.Miért? 
Azért: mert nemzeti és politikai lételünk s önálló
ságunk biztosítékait visszaadván, Ausztria meg
szűnt ellenségünk lenni. Azért: mert e biztosítékok 
birtokában nincs okunk Ausztriától félni. Azért: 
mert, Ausztriát ugyanazon elemek fenyegetvén 
dissolutioval, melyek Magyarországot, ez érdek
közösség a legtermészetesebb szövetség alapját ké
pezné. Elvégre azért: mert azon eventualitás eseté
ben, ha közös erőfeszítésünk daczára sem sikerülne 
Ausztriát fentartanunk, legalább elérnó'k azon czélt, 
hogy egy bekövetkezhető katastrófa Magyarorszá
got mint rendezett államot találná itt, s a hatal
maknak minden esetre nehezebb lenne egy létező 
államot minden ok nélkül az élők sorából kitörölni, 

mintsem ellenkező esetben a tényleg nem létező 
Magyarországot ignorálni. (Helyeslés.) 

Ezt abstrahálom én a königgratzi vereségből, 
mely Ausztriát alapjaiban megrendíté, a nélkül 
azonban, hogy Magyarországnak positiv előnyt 
nyújtott volna. A helyzet ránk nézve csak annyiban 
változott, hogy a veszély azóta nem annyira Auszt
ria részéről, hanem más oldalról fenyeget bennün
ket, s hogy az uj ellenség ellen épen az lehetne 
legtermészetesebb szövetségesünk, a ki eddig leg
nagyobb ellenségünk volt. 

Uraim ! ne tagadjuk, válságos a helyzet, nem 
csak a birodalomra, hanem hazánkra nézve is. Sú
lyos felelősségnek teszik ki magokat azon férfiak, 
kik ez idő szerint a kormány élén állanak, ha egy 
becsületes béke föltételeit megadni vonakodnak 
vagy késlekednek; de nem csekélyebb felelősség 
kötelez minket arra, hogy az alkudozások fonalát 
időnek előtte s ok nélkül meg ne szakítsuk. 

Ennélfogva én Deák Ferencz indítványát pár
tolom. (Helyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Simonyí Lajos 
báró! 

S i m o n y i LajOS b . : Tisztelt képviselők! 
Minden nemzedék azon hittől van áthatva, hogy 
azon kör, melyben él, nagy fontossággal bír a vi
lág eseményeire, válságos hazájára nézve. Arabár 
tagadni nem lehet, hogy ez egyrészt igaz , mert 
minden időszaknak nagy befolyása van a világ és 
az egész ország történetére; mégis annyiban téves, 
a mennyiben a megelőző és jövő kornak erre ha
sonló befolyása volt és lesz. Jelenleg hazánkban 
is nagy fontosság tnlajdonittatik viszonyainknak, 
és ez helyes; de azt hiszem, hogy a kik azt mond
ják, hogy hazánk jelenleg a válság küszöbén áll, 
annyiban tévednek, a mennyiben eddig is folyto
nosan kellé küzdenie, hogy magát fentarthassa, 
különösen az utóbbi századokban, midőn épen azon 
hatalom, melynek támogatására számolt, őt kü
lönböző módon megtámadva, lételét fenyegette. 
(Igaz!) A mi a jövőt illeti, ez iránt se ámítsuk ma
gunkat, ezt se lássuk oly rózsás színben: mert 
mindenesetre nagy küzdelem és harczok várnak 
még talán ránk is, de a jövő nemzedékre bizonyo
san. Mindezen nehéz körülmények között fentartá 
magát Magyarország, megfosztogatva bár, de le
győzve soha , törvényes önállásáért hol vitézül 
harczolva, hol hősiesen tűrni tudva. De egy eset
ben igázok lehet azoknak, kik hazánkat a válság 
küszöbén állni látják, és ez azon egy eset, ha a 
mit tőlünk eddig senki elvenni nem tudott, önálló
ságunkat, mi magunk áldoznék fel! 

Az osztrák örökös tartományokban, sőt sok 
helyütt külföldön is, átalánosan elterjedt balvéle
mény az, hogy az önálló Magyarországgal össze 
nem fér azon közös monarchia fenállása, melynek 
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uralkodója a habsburg-lotharingi háznak egyik 
tagja; mig hazánkban meg van mindenki győ
ződve arról, hogy egyedül akkor tarthatja fen ma
gát ezen monarchia, ha az egy önálló Magyaror
szág által támogattatik. Mi, mint önálló Magyaror
szág, védeni, fentartani akarjuk ezen közös mo
narchiát, utaltatva erre a fejedelem egysége által, 
kinek elődeit szabadon választottuk, kinek ősei 
iránt kölcsönös eskükkel és szerződésekkel kötve 
vagyunk, melyeket teljesíteni akarunk, utaltatva 
erre a százados együttléteiből, a szomszédi viszo
nyokból eredő érdekek ugyanazonossága által, s 
nemzetközi szerződésekkel fentartani, biztosítani 
akarjuk anyagi és szellemi netalán elnyerendő jól
létünket. Az osztrák örökös tartományok, ha va
lóságos alkotmánynak örvendenek, mi abban saját 
alkotmányunk egyik biztositékát látandjuk; de 
valamint az ő ügyökbe beavatkozni nem akarunk, 
ügy a mi ügyeinkbe is semmi beavatkozást nem 
tűrünk. Némelyek ugyan azt követelik tőlünk, hogy 
az ő ügyeikbe avatkozzunk be : ezeknek röviden 
azt felelem, hogy oly nemzet, mely csak idegen 
befolyás által akarja megnyerni alkotmányát, erre 
nem érdemes és nem is lesz képes azt fentartani. 

Vannak, és sajnos, nem kevesen, kik Magyar
országot még mindig mint osztrák provincziát te
kintik, kik még mindig Magyarországnak beol
vasztásáról álmodoznak. Gúnyolva néztük ezeket 
akkor, midőn a hatalom polczán ülve, nekünk 
ugyan sokat ártottak, de egyszersmind lehetet
lenné tették azon egységes birodalmat, melyet ők 
állítanak föl. Ha ezek valaha ezen eszmékért tett
leg is harczoltak, akkor bizonyosan sokszor sza
ladtak azon időben a magyar fegyverek előtt. Még 
vannak ezeknek maradványai, utolsó mohikánjai 
ezen eszelős rendszernek, kik még most is Auszt
riába akarják beolvasztani Magyarországot. Biz-
tositom ezeket, hogy Ausztria eiTe nem képes: 
mert Ausztria sokkal kisebb, mintsem hogy Ma
gyarországot elnyelje, sokkal gyöngébb, mint hogy 
azt megemészsze; csak idegen interventióval lehe
tett azt létesiteni, absolutismussal csak igen rövid 
ideig föntartani. Azonban ilyen körülmények kö
zött nincsen semmi jog, de nincs is semmi kötele
zettség. Azon Ausztriának, mely jogainkat elis
meri, mely azokat fen akarja tartani, hű szövetsé
gesei, védői leendünk; de azon Ausztria, mely jo
gainktól meg akar fosztani, ellenségünk. (Igaz!) 
Nevetve hallgattuk ezen fenyegetéseket, melyek 
szerint, ha ezen országgyűlésen az egyezkedés 
létre nem jőne, egyenes választások által ujabban 
föltámasztatnék az egységes birodalmi tanács. Tet
tektől sem szoktunk megijedni, még kevésbbé ilyen 
ijesztgetésektől. De nem is hiszünk azoknak, mert 
nem hiszszük, hogy a történtek után akadna oly 
férfin, ki ezen, a birodalom szétbomlására biz-

• tosan vezető utat, mindenesetre utoljára, megkí-
sérlené. 

Szükségesnek tartom ez alkalommal nyilvá
nítani, hogy a lefolyt nyár nagyszerű eseményei 
után is nézetem legkevésbbé sem változott. Vonult 
volna bár be diadallal Berlinbe a győztes osztrák 
sereg, ép oly hiven követelném, alkotmányunk hely
reállítását, mint a hogyan most, midőn a vesztett 
csaták által ezen birodalom alapjában megingatta-
tott, őszintén óhajtom a kiegyezkedést. 

Azon hódoló tisztelet mellett, melylyel a feje
delem iránt viseltetünk, sajnosán kellé tapasztal
nunk az utolsó kegy. kir. leiratból, hogy e kor
mány nézete sem változott legkevésbbé. Mint né
mely hadsereg újból való rendezésénél a szerkezet 
a régi marad, és csak az egyenruha változik : ugy 
ezen kegy. kir. leiratban is a szellem a régi, csak 
a modor más. Mint az előbbiek, ugy ez is megta
gad mindent, és követel mindent; a legrégibb, leg
szentebb jogaink sincsenek benne elismerve, de 
még csak említve sem; folytonosan azt akarják, 
hogy vérünkről, pénzünkről nem csak mi, egye
sülten királyunkkal, rendelkezzünk, hanem abba 
ideg-enek is beleavatkozzanak. Mindezekben a 
kormány bizalmat emleget. Ot választom bíróul. 
Tett-e bármi csekélységet, melynek következtében 
ezt a nemzettől követelheti ? I ly tényt nem isme
rek. Hogy mit mulasztott, azt nem akarom elmon
dani, ezzel nem akarom képviselő urak figyelmét 
fárasztani. Ezt ugy is mindegyikünk tudja. A kor
mány eljárása igen könnyen és röviden elemezhe
tő. Elvileg elösmert mindent, igért sokat, nem tett 
semmit. Ha bizalommal viseltetik az ország iránt: 
miért nem állitá vissza bizalma jeléül a vármegyé
ket, melyeknek helyreállítását minden képviselő, 
minden lap. mindenki e hazában pártkülönbség 
nélkül egyaránt követeié? Az eddigi és ezután ne
talán még alkalmazandó absolutismusnak, az igaz, 
kényelmesebb eszköze a provisorium. Most, midőn 
a bekövetkezhető események elé mindenki aggód
va néz, mindenütt a kormány fél rendszabályaival, 
kétkedéseivel, időpazarlásaival találkozunk. Lát
hatjuk ebből jól, hogy mig ő vágyaival a régi 
múltban mereng, a jelenkor kívánalmainak eleget 
tenni képtelen. 

A kegy. kir. leiratban mindenek fölött meg-
emlittetik az államadósság, és itt is hallgatással 
mellőztetik az ország azon kizárólagos joga, mely 
szerint egyedül csak ő hatalmazhatja fel a kor
mányt ezeknek fölvételére; csak az követeltetik, 
hogy ezeknek egységes kezelése által a pénz
forgalom veszélyes ingatagságától megóvassék. 
Azt hiszem, az eddigi rendszer által határtalan za
varba ejtett pénzügyeket nem rendezik az által 
egyedül, ha azokat egységesen kezeltetik: hiszen 
eddig is ugy kezelték—és hová jutottunk? 1861-diki 
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első föliratunkban kimondottuk, hogy készek va
gyunk megtenni mindent, mit tennünk szabad, 
hogy az összehalmozott roppant terhek alatt az 
osztrák örökös tartományok és a magunk jólléte 
össze ne roskadjon. Azóta, hogy e szavak kimon
dattak, hosszú szomorú évek vonultak el fölöttünk. 
A mindenható csapásai és a mostoha kormány in
tézkedései által elszegényedve állunk ma itt. I ly 
roppant terhek még virágzó országok vagyonán is 
rágódnának nemzedékeken át. Fontolják meg ezt 
jól, kik ezen ígéretet meg akarják újítani, mert azt 
jelen helyzetünkben alig leendünk képesek be
váltani. (Helyeslés.) 

Befejezésül a kegy. kir. leirat megígéri ne
künk a miniszterek kinevezését és a helyhatóságok 
helyreállítását azon esetre, ha tanácskozásaink ered-
ménve a birodalmi kapcsolatot elvileg biztosítja. 
Ily elvi megoldásnál nem nagyobb biztositék-e a 
kölcsönös bizalom ? De lehet-e ez addig, míg tör
vényeink teljes épségökben helyreállítva nin
csenek? Én azt hiszem, hogy addig se tanács-
kozmányainkat, se előmunkálatainkat nem folytat
hatjuk: én tehát azokat mindaddig fölfüggesztetni 
óhajtom. Az ezen leiratban tett nyilatkozat azon
ban hosszas alkudozásoknak tárt kaput nyitva, eze
ket a végtelenségig elhúzhatja, holott befejezésök
re mindenki e hazában epedve vár. Ez se hazánk
nak, se a monarchiának érdekében nincs, csak al
kalmul szolgálhat a kormánynak, hogy most, mi
dőn minden hatalmasság a jövő eshetőségekre a 
legnagyobb erélylyel készül, általa itt minden a 
régiben hagyassák. Azért nem akarok erre ürü
gyet szolgáltatni, oly alkudozást folytatva, melyben 
az utolsó szót már rég kimondottuk, mely szerint 
minden nemzetiségű és vallású honfitársainkat az 
egyenlőség alapján kielégítve, törvényes önállá-
sunk és jogaink helyreállítását követeljük. 

Megbocsássák tisztelt képviselők, hogy Buda 
városának nem ugyan közvetlenül előttem szólt 
igen tisztelt képviselője több nyilatkozatára némely 
észrevételeket tegyek. (Halljuk!) 

Különösen kimondá a tisztelt képviselő ur, 
hogy soha fontosabb dolgokról nem tanácskozott 
országgyűlés, mint jelenleg; ezen nyilatkozatára 
nézve tökéletesen egyet értek vele, mert oly téren 
állunk, hogy csak egy sikamlás: és örökre elve-
szitendjük a tért, melyet őseink oly bölcsen, vité
zül megtartottak. 

A tisztelt képviselő ur különösen kiemelé a 
közvéleményt. Én is hódolok ennek, én is ismerem 
annak roppanthatalmát: ésépen azért óhajtom, hogy 
minden módot elkövessünk, hogy minél előbb elői
déztessék azon időszak,midőn ezen közvélemény egy 
szersmind nyilatkozhassak; azért óhajtom a felelős 
kormánynak mentől előbbi helyreállittatását, mert 
azt hiszem, hogy ezen közvélemény nem fejlődhetik 
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i oly czélszerüen és kedvezően a mostani viszonyok 
között, midőn a legmerevebb absolutismus uralko
dik az egész hazában. 

Megemlítette a tisztelt képviselő, hogy az 
utolsó csaták után megváltozott az arány, melyben 
hazánk a birodalomhoz állott. Ez ránk nézve tö
kéletesen közönyös: mert ha az ujabb csaták által 
a közös monarchia egy pár nagy országgal na
gyobbodik vala, vagy most, midőn egyik legszebb 
tartománya elveszett: a mi -helyzetünk ugyanaz. 
Bennünket az arány legkevésbbé sem érdekel, mert 
kötelességünk csak egy : az t. i. hogy szorosan ra-

j gaszkodjunk hazánk épségéhez és önállóságához. 
! (A hal oldalon: Ügy van!) 
\ A t. képviselő megemlíti azon időt, midőn e 
i hazában még csak néhány szabadelvű férfiú küz-
! dött azon elvekért, melyeknek megnyerésére nem 
I volt a legközelebbi jövőben reménye. Csakhogy 
! n a g y a különbség az akkori és a mostani viszo

nyok között: akkor törvényes kormány uralko
dott és törvényes viszonyok voltak a hazában, 

i míg jelenleg mindezt nélkülöznünk kell. (Balfelöl : 
i Igaz!) 

Továbbá megemlítette a t. képviselő ur a 
j pragmatica sanctioban kijelölt kötelességeket is. 

Igenis, a pragmatica sanctio szerint vannak ne
künk kötelességeink, csak azon különbséggel, 
hogy azok minket a fejedelem , nem pedig Auszt
ria iránt köteleznek. (Balfelöl: Nagyonhelyes!) Tö
kéletesen egyet értek abban, hogy az osztrák 
örökös tartományoknak van irányunkban köteles-
ségök, egy nagy kötelesség, melyet eddig ugyan 
még nem teljesítettek: ez pedig, a mi ügyünkbe 
nem avatkozás. 

Megemlít'é a t. képviselő a syracusai bölcset 
is , és egyszersmind azt monda , hogy a kormány 

i e szerint jár el. Én őszintén megvallom, épen 
' azért nem akarom folytatni tanácskozásainkat, 
hogy ezen kétes állapot továbbra is föntartható ne 
legyen, mert ekkor könnyen megtörténhetnék ve
lünk , hogy e közben a bekövetkezhető események 
által meglepetve, csak ezen nem igen praktikus, 
de bölcs syracusi szavait mondhatnók : „Noli tur-
bare circulos meos!" 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Ónossy Mátyás! 
ÓnOSSy Mátyás: T. képviselőház! Minde

nek előtt kijelentem , hogy én Deák Ferencz mé
lyen tisztelt képviselő társunk indítványát párto
lom ; (Zaj) és midőn ezt teszem, akkor az előttünk 
fekvő kir. leiratot nem specialitásaiban kívánom 
figyelembe venni. 

Szerintem nem a benne foglalt ígéretek, vagy 
tagadások szolgáltathatják számunkra azon mér
téket , melylyel értékét meghatározhassuk; én e 
leiratnak fő fontosságát abban látom , hogy, noha 
a leirat oraculumszerü fogalmazással van szerkeszt-

3 



18 LXXIV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 1. 1866.) 

ve. rajta mégis a megváltozott helyzet azon élénk, 
öntudatos fölismerésének kifejezése vonul végig, 
mely 0 Felsége ama legmagasabb kijelentésében 
nyilatkozik , hogy a megváltozott nemzetközi vi
szonyok és a múltnak viszontagságai iránti tekin
tetek a birodalom belszervezésének siettetését most 
már elutasithatlanul követelik. Ha az állami jóllét 
és fejlődés biztosításának egy fő feltétele az ál
lam helyzetének öntudatos ösmerete az állambeli 
főhatalom részéről: úgy e kijelentés már különál
lókig is némi megnyugtatást foglal magában az 
iránt, hogy örökös kiséi'letekben ama téves út, 
mely Ausztriát a vég romlás szélére vezette, tovább 
folytattatni nem fog; vonatkozva pedig a megvál
tozott helyzetre, melyet érint, hazánk számá
ra oly előjel gyanánt tűnik elénk , mely ennek, 
mint a birodalom fenállhatása fő tényezőjének, so
káig félreismert jelentősége iránt kellő méltányla-
tot s jogos követeléseinek kielégítésében teljes 
igazságszolgáltatást helyez kilátásba. 

A ki egy pillantást vetett a földabroszra, ok
vetlenül föl kellett tűnni előtte annak, hogy a Né
metországtólkülönvált ausztriai monarchiának szi
vét Magyarország képezi; és a ki gondolkozott az 
új helyzet fölött, mely által e monarchia lajtán
túli részének közössége Németországgal megszűnt: 
lehetetlen , hogy ne érezte volna , hogy Magyar
ország értéke ezen monarchiára nézve nevezetesen 
növekedett, s lehetetlen, hogy észre ne vette le
gyen , hogy a monarchiának alkotmányos alapo
kon czélba vett önálló belszervezésénél Magyaror
szágnak minden tekintetbeli előnyei—már az első 
pillantásra—szembeötlőknek mutatkoznak.Ugyan
is : egyedül hazánk az, mely a monarchiában létező 
összes országok és tartományok között , százado
kon át megvédett törvényes alkotmánynyal bir; Sz. 
István koronájának országai képezik azon legte
kintélyesebb históriai jogú csoportozatot, mely 
szilárdságánál fogva, a monarchia új helyzetében, 
ennek legbiztosabb súlypontjául kínálkozik ; Ma
gyarország a monarchiához tartozó országok kö
zött az egyetlen ország, melynek, mint ilyennek, 
rokonát Európában hijába keresnők, mely en
nélfogva, megszokott sorsosok vesztiért, rokonok 
társulásában a határokon kivül vigaszt és kárpót
lást soha sem találhat. 

í gy ítélvén meg a jelen helyzetet és a kir. le
iratnak említett vonatkozását: úgy hiszem, nem 
csalódom, ha azt állítom, hogy álláspontunknak a 
monarchiával szemben, a megváltozott viszonyok 
folytán szükségesnek nyilvánított belszervezés elő
estéjén, nem szükség a visszavonulás homályába 
rejtőzni; sőt nézetem szerint épen ellenkezőleg je
lentőségünket teljességében azon előtéren kell meg
tartani iparkodnunk , hova azt a megváltozott vi
szonyok helyezték, a mit legbiztosabban az által 

• érendünk el , ha magunkat olyanoknak bizonyi-
tandjuk, kik önmagunkban bizunk, kik eddigi el
járásaink helyességének öntudatával bírunk, eddi
gi eljárásainkat mint egyedül czélravezetőket ezen-

! túl is híven követjük, s így cselekedeteink helyes-
I sége iránt a másik félben is bizalmat gerjesztünk. 

Czélunkat azonban egészen eltévesztenők, ha fel
iratunkba oly előmunkálatok folytatásának meg
tagadását is befoglalnók, melyeket, jogos igényeink 
teljesülésének kevésbbé indokolt reménye fejében, 
azért indítottunk m e g , hogy, jogainknak mégis 
csak mindig remélt diadala esetén , tájékozva le
gyünk halaszthatatlan teendőink minőségére néz
ve , és hogy a diadal előnyeit, rég szenvedő ha
zánk érdekében, haladéktalanul fölhasználhassuk 
egy oly törvényes rendezés által, melyet előmun
kálatainkban czélszerünek itélendünk. 

A bizottsági munkálatoknak Tisza Kálmán 
tisztelt képviselő társunk által indítványozott föl-
füg-gesztése nem lenne egyéb, mint eddigi eljárá
sunk ellen intézett bizalmatlansági szavazat, nem 
lenne egyéb, mint ügyünk igazságának győzelmé
ben eddig helyezett hitünk elcsüggedése, és úgy 
tűnnék az föl, mintha megkezdett előkészületein
ket már fölöslegeseknek tekintenek, miután oly 
soká tartó várakozás után sem teljesültek jogos re
ményeink. Szóval, lemondás lenne az , és nem 
önbizalom. Pedig önbizalomra van most legna
gyobb szükségünk! 

Sebes járású időket élünk, indokolatlan visz-
szafordulás elkésettekké tehetne bennünket. Van
nak perczek, melyek egy egész élet évei fölött 
határoznak. Vajon nem ilyen lehet-e számunkra 
a jelen pillanat, midőn hazánknak a megváltozott 
viszonyok folytán tényező jelentősége a biroda
lomra nézve oly feltűnően növekedett? midőn a 
német szövetség fölbomlása a lajtántúli tartomá
nyokat egy oly különállástól feloldotta, mely a 
mi érdekeinkkel őket sokszor éles ellentétbe hozta ? 
midőn a német szövetség megszűnése által a biro
dalomnak német színezete halványabbá, a törekvés 
hazánk beolvasztására és germanizálására a jövő
ben indokolatlanabbá vált ? végre midőn a biro
dalom önállóbb helyzetre jutot t , s önállóbb , ön
magából kiinduló fejlődésre lett utalva ? Hogy mi
lyen lesz e fejlődés , igaz , ma még a jövendő tit
ka födi; de annyit bizonyossággal tudhatunk, 
hogy azt irányozni nem fogják oly tényezők, me
lyek még a jogosult tevékenységről is önkényt le
mondanak. 

Gondolkodjunk kissé e tárgy fölött. Rég múlt 
századok tanúk rá, hogy Európa történetében Ma
gyarország is szerepelhet. 

Befejezésül ismétlem azt , a mit bevezetésül 
mondani szerencsés voltam: Deák Ferencz tisztelt 
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képviselő társunk indítványát pártolom. (Helyes
lés a jobb oldalon). 

'Ráday László gr. jegyző: Tisza László! 
Tisza L á s z l ó : Tisztelt ház! Midőn az elénk 

tűzött fontos tárgyhoz, a kegy. k. leiratra adandó 
válaszfeliratunk tárgyában tett indítványokhoz 
fogok szólani, igyekszem csak röviden venni 
igénybe a t. ház már-már kifáradt figyelmét, tár
gyikig tartván magamat. (Halljuk!) 

A nézetem igazolására szolgáló védveket a 
múlt és jelen ama körülményeiből merítem, melye
ket, véleményem szerint, tökéletesen tekintetbe nem 
vennünk nem lehet; ámbár nem tartozom azok kö
zé, kik azt hiszik, hogy a politika az exigentiák-
nak szélkakasként az opportunitás után forgó tu
dománya. A politika lehet az exigentiák tudomá
nya, csak is az exigentiáké oly népeknél, kiknek 
kezeit semmi múlt nem köti. De más állásban va
gyunk mi, t. ház, kiknek ama keser-édes szeren
cse jutott, hogy egy ellenségeink által megrongált, 
de tiszteletteljes ősi szentély alapjait kell megvé
denünk és helyreállítanunk, hogy erre nemzeti 
nagylétünk templomát fölépíthessük. Sokszor nyil
vánított szent meggyőződésem az, hogy nálunk 
helyes, czélszerü, s annálfogva kielégítő és állandó 
egyedül az lehet alkotmányos tekintetben, mit ősi 
alapokra építünk. Első kötelességünknek tartom 
tehát magunk s különösen a jövő nemzedék szá
mára ezen ősi alapokat megvédelmezni. 

Nem fárasztom figyelmöket, uraim, a fölötti 
panaszszal, hogy szegény hazánk 300 év óta hala
dás helyett csak a inegállhatás nehéz küzdelmére 
van kárhoztatva; nem sorolom elő ama mindnyá
junk által ismert törvényeket, melyeknek fejedelmi 
eskük és hitlevelekbe Ütköző, mondhatni, csaknem 
folytonos meg nem tartása volt oka nemzetünk 
eme szomorú elmaradottságának; nem magyará
zom, hogy az annyiszor megtámadott, de fájdalom 
ma itt igen keveset emlegetett 1848-iki törvé
nyeink, semmi más, mint ősi törvényeinknek meg
újítása, a korigényekhez alkalmazása és politikai 
lételünk feltételeinek az ujabb diplomatikai nyelv 
szerinti meghatározása; nem akarom mutogatni, 
menyire nem ellenkezett volna e törvények életbe 
léptetése eddig is az ausztriai monarchia népeinek 
és fejedelmének józanul felfogott érdekeivel; nem 
akarom kimutatni, mennyire okozta épen ezek 
megszegése nagy részben ama végzetteljes nehéz 
csapásokat, melyek a monarchiára nehezedtek: 
nem egyfelől, mert ez már sokszor el volt mondva, 
s jobban, mint én tehetném, és még sem bírtak 
semmi tanúságot meritni abból azok, kikről mon
datik, hogy szegény hazánk ügyeit kormányoz
zák ; nem másfelől, mert a keserűséget kerülni 
óhajtom. Nem szólva tehát a régibb dolgokról, csak
is az 1860, illetőleg 1861 ótai eseményeket aka

rom röviden érinteni, ezen időből is kihagyván a 
bevallottan abszolutistikus kormányzat bírálatát. 
Érintem ez eseményeket, hogy kitűnjék, mily kép
telen ama párt, mely 1860-dik évi október 20-dika 
óta mindannyiszor kezébe kapta a kormányzat 
gyeplőit, valahányszor a fejedelem atyai gondos
kodásában az alkotmányos útra való visszatérésre 
hajlandónak mutatkozott, e körülményt felhasz
nálni, s elővarázsolni a nemzet s fejedelem által 
egyaránt óhajtott szebb jövőt; mennyire teljesen 
alap nélkül hitegette az, s hitegették különösen an
nak legfőbb kormánypolczon jelenleg álló tagjai 
a fejedelmet, a nemzetet, s hinni akarom, önmago
kat is azzal, hogy az eme bonyodalmas viszonyok
ból kivezető Ariadne-fonalat épen ők fedezték föl, 
s tartják kezükben. Csak röviden érintvén ama kö
vetkezetlenséget, melylyel mindannyiszor a fejede
lem sérthetlen palástja alá bújtak, s bár úgy mu
tatják, hogy magokat alkotmányos tisztviselőknek 
tartják, rettegtek minden nyilvánosságtól; meg
említvén azt, hogy ingatag politikájukkal elsza
lasztottak minden alkalmas perczet a kibékülés 
nagy müvének elintézésére, hivatalaikat azonban 
megtartották még akkor is, midőn mind abból, mit 
a nemzetnek ígértek, mely a magyar históriában 
példátlan bizalommal fordult volt feléjük, beváltani 
semmit nem tudtak; röviden érintvén azt, mily 
kevéssé váltották be adott szavukat maga a feje
delem iránt is, miután már az országgyűlés egy be
hívása előtt absolute s hátratörő irányzatukkal úgy 
elvesztették a nemzet bizalmát, hogy se határozott 
programmal előlépni nem mertek, se csak egy va
lamennyire tekintélyesnek nevezhető kormánypár
tot, ujabb elemek csatlakozása daczára is, alkotni 
képesek nem voltak: politikai kilétök s érdemeik 
teljes tollrajzához, mihez gr. Keglevich Béla kép
viselőtársam is szolgáltatott pár találó vonást, csak 
azt tartom megemlitendőnek, mily nyomorult hely
zetben van szegény hazánk nagy részében a (lehet 
ujaik közt el is nézett) sok centrifugál izgatás által 
is zavart administratió és igazságszolgáltatás, és 
azt, hogy ők is részeseivé tették magokat ama vég
zetes politikának, melynek hogy a legközelebbi 
múlt években a monarchiára nézve mi haszna volt, 
arra nézve elégséges megemlitenem a császári ko
rona egyik legszebb gyöngyének végképeni el
vesztését, a nagyhatalmi állás megingását, és rá
mutatnom a keserves munkájában izzadozó bankó
présre, mely működése által alig szerzend állandó 
anyagi jóllétet az ország határain belől, s hitelt 
azokon kivül. Ezen kormányférfiak vezetése alatt 
jutott a nemzet és a fejedelem oda, hogy az úgy
nevezett kiegyezés műve, az ez iránt természetesen 
függetlenségünk teljes biztosításával határozottan 
nyilatkozott köz óhajtás daczára, mondhatni, jófor
mán megkezdve sincs, sőt afölléptökkorolyfénye-
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seri mutatkozott kölcsönös bizalom szálai újra meg
lazultak. Ezek befolyása alatt készült az előttünk 
fekvő leirat. 

Kötelességemnek tartottam, t. ház ! ezeket con-
statálni. hogy ama kérdést bátorkodhassam intéz
ni a t. házhoz : hiszi-e, hogy ezen kormányfér
fiak uralma alatt magas hivatását, a haza szent ér
dekének és a fejedelem kegyelmes ezélzatának is 
megfelelőleg, betölthesse? En m eggyőződésem sze
rint azon szomorú helyzetben vagyok, hogy e 
kérdésre határozott „nem"-rael kell felelnem: és 
épen azért, mielőtt egyetlen lépést is tennénk, óhaj
tom, mindkét inditványnyal egyezőleg, hogy egy 
föliratban sürgessük a restitutio in integrum-ot, 
hogy legfontosabb ügyeink tárgyalásánál azonnal 
felelős magyar kormány által támogattassunk, 
melynek kinevezése a bizalom visszaállításának és 
igy a sikernek is — mint ezt Keglevich Béla kép
viselőtársam is érintette — első föltétele. 

Én e tekintetben is a múltra akarok építeni, 
t. ház ; nem tehetem azonban, mielőtt eszméimet to
vább fűzném, hogy legalább mellesleg meg ne 
érintsem a kegy. kir. leirat amaz erőfeszítését, me
lyet egy előttem szólott tisztelt képviselőtársam is 
említett, és melyre nézve kénytelen vagyok kimon
dani, hogy én ez eívileges erőfeszítés lehető ered
ményét nem a felelős magyar minisztérium kine
vezésével, hanem körülbelől csak is azzal birnám 
egybehasonlitni — méltóztassanak e kifejezést meg
bocsátani — mintha egy lehető minisztérium képét 
a miniszteri karszékekbe felaggatta volna a jelen 
kormány. Visszatérve magára a kérdésre, és a 
múltra akarva épiteni a jövőt, 1861-iki fölirataink 
alapjára kell hogy álljunk, melyek elveinek hatá
rozott védelmezésére , tántorithatlan fentartására 
választóim előtt is fogadást tettem volt. Ezekből 
— és itt én is a politikai morálra hivatkozom, bár 
máskép magyarázom azt, mint egy előttem szólott 
képviselő ur — egyenesen következik , hogy 
mi mindaddig , míg a restitutio in integrum 
meg nem lesz, az előttünk fekvő kegyelmes 
királyi leiratra adandó válaszon kivül semmi
nemű országgyűlési teendőbe nem ereszkedhetünk 
— megjegyezvén, hogy a restitutio alatt én csak
is teljes restitutiot értek s érthetek, miután anya
nyelvünk és alkotmányunk iránti érzületünk egy
aránt tiltja az ilyforma hajlítást: restitutio, resti-
tutióbb, legrestitutióbb. 

Ha tekintjük 1861-diki föliratainkat, mindnyá
jan emlékezni fogunk első föliratunknak azon 
arany szavaira, melyektől nézetem szerint követ
kezetlenség nélkül el nem térhetünk: „hogy ha 
fölfüggesztett törvényeink teljes erejükben tettleg 
— figyelmet kérek — tettleg vissza nem állíttat
nak, és a jogtalan felfüggesztésnek minden még fen-
álló jogtalan következményei azonnal el nem törül-

tetnek, a nemzet nem boesátkozhatik semmi ujabb 
törvényalkotási értekezletbe, semmi egyezkedések
be.mert miként és miczélból alkosson ujabb törvé
nyeket, midőn azt látja, hogy egyoldalú hatalom
mal fölfüggesztett alaptörvényeink hatálya még ak
kor is függőben tartatik, midőn a fejedelem a 
nemzet képviselőit összehívta;'*' és a második föl
irat szavaira , hogy „javaslatainkat csak akkor 
készíthetjük el — itt ismét figyelmet kérek — 
csak akkor készíthetjük el, s terjeszthetjük Föl
séged elé, ha országgyűlésünk a törvények ér
telmében ki lesz egészítve." Ha ezen irányt ak
kor is, midőn legalább a megyék helyre vol
tak állítva, midőn kétszeri csalódáson még nem 
mentünk volt keresztül, mint a felirat mondja „ne
künk legszentebb kötelességünk tűzte k i ; " most is 
állnak azon fölirat következő szavai: „azt elhagy
nunk nem szabad.''Sőt én azt találom,tisztelt ház, 
hogy sokkal több szükségünk van nekünk ma ra
gaszkodnunk ezen elvekhez, midőn öt évi keserű 
és keserves tapasztalásokkal — nem is tudom, 
hogy mondjam — gazdagabbak vagy szegényeb
bek vagyunk, de midőn minden esetre több okunk 

; van az elövigyázatra, miután látjuk, hogy hazánk 
; jogos követelései máig sem teljesíttettek, s látjuk, 
| hogy jelen országgyűlésünknek, nézetem szerint 
I tagadhatatlanul a fenébb idézettekbe ütköző elő-
| zetes eljárása, melylyel, bizva a szép Ígéretekben, 
! egy szebb jövő és teljes restitutio reményében a 
j legfontosabb kérdéseknek bizottsági tárgyalását 
| megkezdette, semmire nem vezetett s hazánk jo-
i gos kivánatai még mindig nem teljesedtek, bár ta-
í gadhatatlan, hogy a nagyhatalmi állását végké-
I pen elveszteni nem akaró monarchia sulypontjá-
' nak most inkább, mint valaha, hazánkba kell esnie; 
I s bár bizonyos, hogy a dynastiára nézve egy tel-
| jesen kielégített Magyarország sokkal inkább élet-
j kérdés most, mint bármikor volt, s bár négy fölira-
j tunkban hazánknak kivánatait és azoknak jogos-
| ságát napfénynél tisztábban kifejtettük. 

Nem akarom állítani, tisztelt ház, hogy elvileg 
j épen semmi haladástnem tettünk volna; nem akarom 
í megtagadni az egyedül fölhozható tényt, az integri

tás felé tett, de fájdalom csak is fél lépéseket. A 
nov. 17-ikei kegy. királyi leiratot azonban épen 
nem tekinthetem nemzetünk jogos követelései tel
jesítésének, mivel az épen az integritásra nézve is, 
hogy egyebet ne említsek, a hü és lelkes Fiúméra 
vonatkozó kérdéseinket egészen figyelmen kivül 
hagyta,egyéb óhajtásaink teljesítésének igéretét pe
dig 10, 11, 12-dík bekezdéseiben oly föltételekhez 
kötötte, melyeknek teljesítése nézetem szerint nem 
lenne semmi más, mint egyenes elhatározása annak, 
hogy nemzetünk vére és pénze fölött idegenek 
rendelkezzenek , épen most, midőn a közeleb
bi megdöbbentő események oly szembetünőleg 
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bizonyították, hogy azok se pénzünkkel se vé
rünkkel helyesen bánni nem tudnak. S épen ezen 
föltételek okai, t. ház, hogy én a leiratot — ha 
hátralépésnek nem akarom is bélyegezni — előre
lépésnek sem nevezhetem azt, már csak oraculum-
szerü, ide-oda tetszés szerint magyarázható szöve
génél fogva sem. 

Óhajtom tehát azt, mi mindkét indítvány
nyal találkozik: hogy egy bizottság által készít
tessünk egy föliratot; mondjuk el e föliratban még 
egyszer mindazt, mit a jogfolytonosságra nézve 
tán még elmondhatunk ; ragaszkodjunk híven 
1861-diki második föliratunk ama szavaihoz, hogy 
a nemzetnek azon alkotmányos jogát , miszerint 
saját adója és katonasága fölött mindig saját or
szággyűlésén rendelkezett, továbbra is sértetlenül 
fen akarjuk tartani; de pártolva. Tisza Kálmán in
dítványát, óhajtom s részemről is kívánom, t. ház, 
hogy egyszersmind mondjuk ki e föliratunkban 
tisztán azt is, hogy mindannak megtörténte előtt, 
minek összegét nevezzük „restitutio in integruni"-
nak, semminemű országgyűlési teendőkbe nem 
elegyedhetünk s elegyedni nem is fogunk. Szüksé
gesnek látom ezt, t. ház. a fejedelem iránt tartozó 
ó'szinteség tekintetéből, szükségesnek különösen 
azért, hogy ne láttassunk elhagyni egyetlen biz
tos alapunkat: a szentesitett törvényeket; s azért is, 
hogv Európának ránk függesztett szemei előtt az 
ujabb csalódások után csaknem igazolhatlan en
gedékenység által kiskorúsága bizonyítványt ne 
adjunk magunkról ingadozásunkkal; szükséges
nek látom, t. ház! ezt fölemlíteni azért is, nehogy 
1866. april 23-dikai föliratunk szavai szerint ősi 
jogainkkal szemben majd felhozzák korunk példá
ját s elmondják, hogy a XlX-dik század második 
felében is föl volt a magyar alkotmány függesztve, 
s annak a végrehajtó hatalomra vonatkozó része 
mindaddig vissza nem állíttatott, míg a törvények 
lényeges részét meg nem változtatta, fölhozzák, 
hogy a nemzet képviselői megnyugodtak ebben, 
és megnj'ugvásuk által tettleg elismerték a fejede
lemnek ily messze terjedő hatalmát. (Helyeslés bal 
felöl.) Nem adhatjuk föl biztos állásásunkat, t. ház, 
mert ha egész ősi alkotmányunknak előleges visz- ! 
szaállitását ígérték volna is működésünk folytatá
saért, föliratunk szavai szerint: „megszegett pol
gári kötelességünk árán azokat sem szabad meg
váltanunk." Hogy volna szabad tehát elhagyni 
biztos álláspontunkat most, midőn alkotmányunk 
csak egy részének visszaállítása igéretét is elfo-
gadhatlan föltételekhez kötötték ? 

Működésünknek ezen ideiglenes megszünte
tése ellen nem tartom oknak azt, hogy ezt már 
más leiratok után nem tettük: melyeknél pedig a 
mostani, szép szavakban és ígéretekben legalább, 
mindenesetre bőkezűbb. Maga az, hogy azt a hi

bátlan következetes eljárás ellen már mint előz
ményt okul hozzák föl, megerősít engem azon 
meggyőződésemben, hogy a dolgok természetes 
rendétől ujabban is eltérni, menthetetlen hiba 
lenne. 

Hogy miként lehet szó a kegy. kir, leiratban 
a közös ügyek munkálatáról, azt én, t. ház, egy
szerű s a kormánytól távol álló eszemmel fölfogni 
képes nem vagyok. Nem tudom, miként vehették 
be azt fontos diplomatiai actába csak hírlapi érte
sülésből az azt szerkesztett derék kormányférfiak; 
holott az még nem csak hogy nem országgyűlési 
tény, hanem nem is a 67-es bizottság nézete, de 
csak is a 15-ös albizottság többségéé, vagy, ha na
gyon szorosan akarjuk meghatározni, 11 képvise
lőé. Nagyon örülök, hogy e tekintetben az előttem 
szólók nagy részével egy véleményben lehetek, 
hogy a ház méltóságával semmiesetre sem lenne 
megegyeztethető, hogy e pontra részletesen felel
jünk, s ne lássuk át. hogy azoknak, kik a leiratot 
fogalmazták, czélja alig lehetett egyéb, mint hogy 
országgyűlésünk e tekintetben idő előtti nyilatko
zattételre erőltessék, mely megtisztelő elővélemény-
nek hogy mi megfelelni nem fogunk, azt bizonyo
san tudom. 

Ezek, t. ház, nézeteim. Keblem mélvéből s 
aggódó lelkemből fakadó kérésem pedig az önök
höz, uraim, tartsuk folytonosan figyelmünkben 
amaz ujabb alkotmányos jelszavunkat: „semmit 
általunk, ellenünk;" tegyünk s tűrjünk inkább 
bármit, de beleegyezésünk és hozzájárulásunk ál
tal ne ismerjünk el sajátunknak oly tényeket, me
lyek hazánk jövőjét, melyek még a jövő nemzedék 
alkotmányos lételét is koezkáztatnák. De miért 
bizonyítgassam én tovább gyönge szavaimmal, 
hogy a ballépésnél még a helytállás is jobb, mi
kor idézhetem 1861-diki második föliratunk ama 
sorait, melyek, a mennyiben ez még lehető volt, 
nagy szerzője nevének fényét főként emelték or
szágszerte, mint ezt a hozzá érkezett bizalmi nyi
latkozatok nagy része is tanúsítja, s befejezhetem 
beszédemet az örök igazság amaz elévülhetlen sza
vaival: „Mit erő és hatalom elvesz, azt idő és ked
vező szerencse ismét visszahozhatják; de miről a 
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig két
séges . a (Éljenzés J 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Vadnay Lajos! 
Vadnay L a j o s : Tisztelt képviselőház! Ma

gam voltam fültanuja 1825-ben, a mikor Sopron
megye egyik követe, Nagy Pál e szavakkal kezdé 
meg ama nagyhorderejű beszédét, a melynek nem
zetiségünk palládiuma , a magyar tudományos 
Akadémia köszönheti lételét: „Egyik idő ellen
sége a másiknak." Fölfogtam én akkor is mondata 
igazságát; most azonban, midőn ily későn vagyok 
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kénytelen fölszólalni, súlyát is érzem az idő ellen
tétes hatásának : mert annak, a ki elül szólhat, tel
jes oroszlán-rész jut az éber figyelemből, inig az 
utói-szólónak csak kegyelem-morzsája marad fön 
a meglankadt figyelemnek. Ugyanazért, hogy le
hetőleg kiméljem becses figyelmöket, a tárgyalás 
alatt levő indítványokra nézve mindkét részről tör
tént igen alapos fejtegetések után, szigorú logika 
szerint a tárgy legfőbb mozzanataira szorítkozva, 
csak röviden s egyszerűen fogom előadni néze
teimet. (Halljuk !) 

Két részre osztható Debreczen városa tisztelt 
képviselőjének az indítványa. Az első részben föl
iratot indítványoz az alkotmányosság tettleges 
visszaállítása iránt; a második részben föliratilag 
leendő kimondását annak, hogy mig nem lesz 
visszaállítva az alkotmányosság, tovább nem ba
ladhatunk, vagyis a közös érdekű viszonyok tár
gyában kiküldött bizottság munkálkodása fölfüg-
gesztését. 

Mindkét indítvány egyezik abban, hogy eré
lyes fölirás után sürgessük az alkotmányosság 
tettleges visszaállítását. Nincs e teremben senki, a 
ki határozottan ne óhajtaná azt, és igy az indít
vány ezen részéhez fölösleges volna bővebben szó
lanom ; a másik részét illetőleg azonban eltérő a 
véleményem. 

A marczius 3-kai leirat után is — a mely 
megtagadta föliratainkban előterjesztett jogos és 
alkotmányos követeléseinket: a felelős miniszté
rium és municipiumok tettleges viszzaállitását, sőt 
a legnagyobb bizonytalanságba helyezett minket 
az iránt, hogy legbuzgóbb törekvéseink mellett is 
hajlandó lesz-e 0 Felsége megadni a felelős mi
nisztériumot és municipiumokat ? — aggodalmas 
szivvel ugyan, mindazonáltal fontos okoktól indít
tatva, kijelenté a képviselőház, hogy a közös ér
dekű viszonyok tárgyában folytatja munkálkodá
sát. Ennek következtében a 67-es bizottságból ala
kult 15-ös albizottság be is fejezte munkálatait, a 
mely munkálatot kiegyezkedési alapúi O Felsége 
elfogadhatónak mond ki kegyelmes leiratában. 
Tette ezen lépést a képviselőház abban a hitben és 
reményben, hogy 0 Felsége, átlátva őszinte szán-
dokunkat, végre is engedni fog jogos követelé
seinknek. Aggodalmunk nagy volt akkor, s ezt az 
aggodalmat még most sem szünteté meg a kegy. 
leirat; nem lehet azonban tagadni, hogy aggodal
munk sokkal nagyobb volt akkor, mint most, a 
mikor a közös érdekű viszonyok kérdésének meg
oldása esetére ünnepélyesen meg van igérve O 
Felsége által a felelős minisztérium és municipiu
mok helyreállítása, s meg van igérve az is, hogy 
az 1848-diki törvények revisióját az általa kineve
zendő felelős miniszterek befolyásával akarja már 
országgyülésileg eszközölni. Ha tehát most füg-

gesztenők föl a bizottság munkálkodását: az, sze
rény nézetem szerint, olyan lépés volna, a melyet 
elleneink visszalépésre magyarázhatnának, s a mely 
nem birna azzal a határozottsággal s következetes
séggel, a melyet a nemzet, a lajtántúli tartományok 
— melyek Magyarország kiegyezésétől s alkot
mányunk visszaállításától föltételezik némileg sa
ját alkotmányosságuk szabadabb kifejleszthetését 
— (Zaj) és a külföld is vár a képviselőháztól. 

De tanácsosnak sem látom jelen viszonyok 
között az indítványozott fölfüggesztést se magára 
a nemzetre, se emiitett elleneinkre nézve: mert a 
nemzet tudván az adott fejedelmi ünnepélyes ige-
retet, ha a fölfüggesztés nem kedvező fordulatot 
találna eredményezni, a közvélemény azzal vádol
hatna minket, hogy mi magunk árkoltuk el azt az 
utat, mely az ígéret földére vezethette volna a 
nemzetet. (Helyeslés a jobb, ellenzés a bal oldalon.) 
Bármint vélekedjenek is a másik oldalon ezen mon
dásomról : én is ösmerem a nép és az értelmiség több
sége érzelmeit s hangulatát. Megunta az teljesen a 
provisorium nyűgeit, a tisztviselők sarczolásait, 
az igazságszolgáltatás csökönyösségét s az anyagi 
és szellemi erők zsibbadságát, és semmit sem óhajt 
forróbban, mint sarkalatos jogaink föntartásával 
visszaszerezni alkotmányos befolyását. 

Elleneinkre nézve sem látom tanácsosnak a 
fölfüggesztést, kik oly buzgók és készek a magya
rok gyanúsításában: mert vagy azzal gyanúsíta
nának, hogy soha sem volt komoly kiegyezkedési 
szándékunk; vagy azzal, hogy erőszakos pressiót 
akarunk gyakorolni, a mi, nézetem szerint, még 
ha sikerülne is, állandó biztosítékot nem nyújt a 
nemzetnek, s én O Felsége bölcseségétől és saját 
érdekében is atyai szivétől várom követeléseink 
igazsága megismerését; vagy azzal gyanúsíthat
nának, hogy azon csapásokat akarnók most föl
használni, a melyeket Ausztria közelebb szenve
dett, de a melyeket, jól tudja a világ, hogy nem 
a mi hibánk, nem a mi akaratunk miatt, se nem 
a mi érdekünkben szenvedett. 

Hallottam sok szép s épületes politikai sejtel
met s elmélkedést a birodalom s hazánk jövőjéről 
is. Tisztelem azokat, mert tudom, hogy azok a 
tiszta hazaszeretet és hazafiúi aggodalom kifolyá-
lyásai; gyönyörködtetnek is, de meg nem győz
nek : mert a mit azokban valónak hiszünk és kép
zelünk, az a bizonytalanság fátyolával van elta
karva. Mi van a sors könyvébe írva? nem kuta
tom, azt emberi ész és erő ugy sem gátolhatja meg ; 
nekem, mint képviselőnek jelen viszonyok között, 
politikai katekizmusom az : a közös érdekű viszo
nyok kérdését, melyekhez kötvék követeléseink a 
hatalom ellenében, helyesen formulázva úgy meg
oldani, hogy az ország önállása minden beolvasz
tási törekvések ellen biztosítva legyen, a hazát ki-
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zárólag illető minden ügyekre nézve pedig az 
1848-diki elvek és törvények értelmében teljes 
autonómiát szerezni vissza a nemzetnek, s az által 
oda hatni, hogy bármi érje is egykor a birodal
mat és a magyar hazát, az ország területi épsége 
megőrzésével az azon lakó, s a közös alkotmány 
jótékonysága kötelékeivel testvérileg egybefíízött 
népek, mint életerős alkotmányos nemzet legyen 
ismert Európa szine előtt. 

Mind ezeknél fogva, miután nem látok sem
mi veszélyt a hazára s nemzetre nézve abban, hogy 
folytassa munkálkodását a bizottság, annyival in
kább, mivel a változható körülményekhez képest 
a döntő szó s vég határozat különben is a képvise
lőházat illeti : én igen tisztejt képviselőtársunk 
Deák Ferenez úr indítványát pártolom. (Helyeslés 
a jobb oldalon. Szavazzunk'.) 

Ráday László gr. jegyző: Ghyczy Ignácz! 
G h y c z y I g n á c z : T. ház ! A mai tanácsko

zás ezen előre haladt stádiumában nem kívánom 
hosszas előadás által a t. ház türelmét soká fárasz
tani : azért nem fogok a kegy. kir. leirat taglala-
tába ereszkedni; csak azt jegyzem meg , hogy 
nem kivan az kevesebbet, mint föladását épen 
azon jogoknak , melyek hazánk törvényes függet
lenségének és önállóságának egyik legerősebb 
sarkkövét képezik, s melyeket ha föladnánk, a tör
vények és szerződések szerint független és önálló 
Magyarország az ausztriai birodalomnak egy az 
önállóságnak árnyékával alig biró tartományává 
sülyedne. Midőn a nemzet hazánk törvényes füg
getlenségének és önállóságának megőrzését hűsé
günkre bízta, nem jogosított föl azokkal szaba
don rendelkezni; de igen kötelezett azoknak épen 
leendő fentartására, hogy a mint azokat atyáink
tól átvettük, mi is úgy ereszszük át maradékaink
ra. Erős meggyőződésem tehát, hogy azon sar
kalatos jogoknak a kegy. kir. leirat által kivánt 
föladásához nem járulhatunk , járulnunk nem sza
bad. (Helyeslés.) Kimondották már az 1861-iki fel
iratok, hogy addig, míg a parlamenti kormány és 
a felelős minisztérium életbe nem lép, egyezkedni 
nem lehet. Mi is sürgettük ezeknek helyreállítását 
két rendbeli föliratainkban, a nélkül azonban, hogy 
sikert arathattunk volna. Midőn tehát a kegy. kir. 
leirat is azt, minek előleges föltételként már rég 
történni kellett volna, ismét csak kilátásba helyezi, 
és oly föltételekhez köti, melyeket teljesítenünk 
nem lehet, nem szabad: én is eljöttnek látom az 
időt, hogy elfoglaljuk ismét azon tér t , melyet 
csak azon reményben hagytunk el , hogy bizalom 
bizalmat szülvén , annak részünkről leendő tanú
sítása által kérelmeink teljesítését előbb és biztosab
ban elérendjük. En is tehát azt kívánom, hogy az 
0 Felsége elé terjesztendő alázatos föliratban újó
lag is kérjük az alkotmány teljes visszaállítását 

egyúttal azonban mondjuk ki őszintén. hogy mű
ködésünket addig, míg a restitutio in integrum 
meg nem történik, folytatnunk nem lehet. Ennek 
folytán pártolom Tisza Kálmán képviselő ur indít
ványát. (Helyeslés bal felöl.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Szentkirályi Mór! 
Szentk irá ly i Mór: Tisztelt ház ! Ha az előt

tünk fekvő k. rescríptumot figyelemmel végig ol
vasom, akaratlanul azon következtetésre kell jut
nom, hogy ezen okmányt két ellenkező irány ha
tása alatt két kéz irta meg : az egyik bele irta azt, 
a mi jónak látszik; a másik pedig bele corrigálta 
azt, a mi rosznak látszik. Szándékosan mondom, 
látszik: mert ha épen akarjuk, a hermeneutika se
gítségével, mely tudomány pedig nem csak a theo-
logíában, hanem a magyar törvényhozásban is ki
tűnő szerepet visz, jót is. nem jót is egyaránt ki
olvashatunk belőle. Rendszer ez, tisztelt ház. egyéb 
semmi; azon rendszer, mely Ausztriában századok 
óta divatban van : az egyik kéz ád, a másik az ado
mányt visszatartóztatja, hogy kedvező alkalommal, 
ha ugy tetszik, egészen visszaveliesse. En ezen 
rendszert vétkül a mostani államférfiaknak nem 
rovom fel, mert nem ők találták fel. (Derültség.) 
Az ő vétkök az lenne, ha nem birnának oly lelki 
erővel ezen rendszer befolyása alól félrevonulni; 
de ellenben feltéve, hogy velünk ugyanazon czélra 
törekesznek, velünk ugyanazon egy szándékon 
vannak, erény is lehet, hogy annyi akadály kö
zött, mennyit e rendszer utjokba gördit, nem csüg
gednek el. Mi igaz a kettő közöl, megmondani sen
ki sem képes, ezt csak a következmények igazol
hatják. Mert, ha látunk is alakokat mozogni sze
meink előtt, melyekről állíttatik : „íme, ez a kor
mány!" ki tudja, nem csupán árnyékai-e ezen ala
kok más egyéneknek, kik hatok mögött működ
nek, valamint a camera obseurában látunk mozog
ni alakokat, melyek azonban csak árnyékai a lát-
körünkön kivül mozgó lényeknek. (Tetszés.) Es 
épen ezért, mert ily problematikus lényeknek köz
benjárása által az ország és korona egymás között 
tisztába nem jöhetnek soha: követeltünk mindig, 
és követelnünk kell most is egy oly kormányt, me
lyetsajáttesti szemeinkkel láthatunk; (Tetszés) egy 
oly kormányt, mely nem csak árnyéka legyen a 
kormányhatalomnak, hanem a kormányhatalom 
valódi kezelője; egy oly kormányt, mely nem csak 
Ígérjen, hanem tegyen is. így , mint a rendszer je
lenleg áll, azt, mit egyik miniszteri tanács jónak 
lát, a másik ismét elronthatja: és ezért a kormány 
szavai tele vannak reservatákkal. Ki tudja, e most 
előttünk fekvő reseriptum után is nem érkezik-e 
majd egy másik, mely ennek szintoly illustratiója 
lesz, mint a milyen illustratiója volt a marczius 3-
kai leirat a trónbeszédnek. (Elénk tetszés.) Köve
telnünk kell pedig egy ily alkotmányos és minisz-
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téri kormányt annyival inkább, minél fontosab-
bak azon kérdések, melyek megoldásra várnak, és 
minél rövidebb azon idő, melyről valószínűleg még 
rendelkezhetünk, és melyet félreértések feletti vi
tákra pazarolni nem szabad, ha azt akarjuk és akar
ják , hogy Magyarország legyen és az osztrák bi
rodalom megmaradjon. 

Már csak ezekből is világos, tisztelt ház, hogy 
én a kir. rescriptumot védeni Iegkevésbbé sem szán
dékozom ; erre magamban se hivatást, se köteles- ! 
séget nem érzek. A kir. rescriptumot igazolni a I 
kormány kötelessége volna; és ha 6', a mi elég cso
dálatos, a vitatkozás teréről magát önkényt leszo
rítja, ha alkotmányos alakot, nem ölt, hogy azon 
tanácskozásokban részt vehessen, melyek épen sa
ját tettei és saját müve fölött folynak: magának 
tulajdonítsa, ha szándékai félreértetnek, mert ön
maga tette lehetetlenné, hogy a kételyek keletke
zések pillanatában felvilágosittassanak. De nem 
akarnám védeni a kir. rescriptumot azért sem, mert 
gyakran megtörtént már, hogy a magas kormány 
az irott szavaknak egészen más értelmet tulajdo- I 
nitott, mint mi ; ha tehát most is ily eset forogna 
fen, én pedig a kir. rescriptumot a magam saját 
felfogása szerint védeném, könnyen részesülhetnék 
oly szerencsében, melyet nem óhajtok. 

Taglalni sem akarom a kir. rescriptumot; élőt- | 
tem bőven megtették mások, kiket czáfolni se nem \ 
akarok, se nem tudok: mert tények rendelkezé- ! 
semre nem állanak, lehetőségeket pedig csak té-
nyék ezáfolhatnak meg. 

Valóban, tisztelt ház, sajátságos és fonák hely
zetben vagyunk. Mi azt mondjuk: készek vagyunk 
alkotmányunk körén kivüi megalkotni oly törvé
nyeket, melyek a birodalmi kapcsolat szilárdítá
sára, a birodalom hatalmának gyarapítására hasz- | 
nosak lehetnek; de feltételül kötjük ki, hogy mi
előtt e törvények megalkotásához fognánk, régi 
alkotmányunk és szentesitett törvényeink tettleg 
állíttassanak vissza, feltételül kötjük ki, hogy oly 
állapotban tétessünk, melyben törvényt törvénye
sen lehet alkotnunk, azaz hogy ezen törvények 
egy alkotmányos minisztérium közreműködésével 
alkottassanak meg. Ellenben a kir. leirat ezt 
mondja: Jöjjetek előbb tisztába ezen megalkotan
dó törvényekkel, ezután ha megállapodástok tet
szésünkre lesz, helyre lesz állítva az alkotmány, és 
ki lesz nevezve a felelős minisztérium. Ha ez to
vább is igy marad, akkor a kiegyenlítés lehetetlen, 
és hasonlók vagyunk azokhoz, kik valamely bű
bájos körben, melyből ki nesn léphetnek, egyenlő 
gyorsasággal űzik egymást, és épen ezért utói nem 
érhetik soha. (Helyeslés.) Hogy mi az általunk fel
állított feltételből nem engedhetünk semmit, ennek 
oka épen azon kapcsolatban rejlik, melyben Ma
gyarország saját kiráfya által a pragmatica sánc 

tionál fogva az osztrák császársághoz á l l : ezt nem 
szükség bővebben magyarázni. A kormánynak 
kell tehát elhagyni álláspontját, ha azt akarja, 
hogy a fenforgó kérdések megoldassanak, és nem 
akarja, hogy a birodalom jövője fölött a véletlen 
döntsön, vagy legalább nem akarja, hogy azon jö
vő, mely ránk várakozik, a birodalmat készületle
nül találja. Es ezt méltán követelhetjük is tőle, sa
ját állásának érdekében. Mert a közvéleményre 
hatni csak addig lehet, mig készülőben van; ha pe
dig már egyszer megállapodásra jutott, ezt megvál
toztatni bármi parlamentáris taktikák által nem 
lehet többé. I ly megállapodása létezik már a ma
gyarországi közvéleménynek arra nézve, hogy min
denekelőtt az alkotmány és szentesitett törvénye
ink helyreállíttassanak. (Elénk helyeslés.) I ly meg
állapodás készül a 67-es bizottság javaslata által, 
és még inkább megerősödnék, ha ezen javas
lat netalán országos határozattá emeltetnék.(Moz
gás a bal oldalon.) És ha egyszer azon kérdések fö
lött, melyek a 6 7-es bizottság javaslatának tárgyai, 
a közvéleményben bármi megállapodás gyökeret 
vert, akkor bármi kormánynak csak kettő között 
lehet választása: vagy elfogadni feltétel nélkül; 
vagy folytatni azon provisoriumot, mely a biro
dalmat már eddig is az örvény szélére vezette. Az 
országgyűlések eloszlatása és uj választások által 
segítve nehezen lesz. Pedig ki tudja azt, hol fog 
megállapodni a 67-es bizottság javaslata, és még 
inkább hol fog megállapodni az országos határozat, 
ha létre jő ? (Zaj a bal oldalon.) 

Ha viszás helyzetünkről ennyit mondottam, 
szabad legyen annak még egy másik oldalát is föl
említenem; de, hogy ezt tehessem, egy futó pillan
tást kell vetnem a legközelebbi multakra. 

Az osztrák kormány 1848 után centralizálni 
akart ; az osztrák kormány meg akarta szilárdítani 
a birodalom nagyhatalmi állását. Lássuk, miket 
tett, hogy e czélokat elérje. Lássuk a következmé
nyeket, és állásunkat e következmények irányában. 
(Halljuk!) A magyar korona országai centralizálva 
voltak századok óta: közös volt a törvényhozás, 
közösek voltak minden törvényeik kevés kivétel
lel; az igazságszolgáltatás központosítva volt ahét-
személyü főtáblában, a közigazgatás központosítva 
volt a magyar királyi udvari kanczelláriában. Er
dély az 1848-ki törvények által, melyeknek szen
tesítése ellen hasztalan hozatnak föl bármi kifo
gások, a magyar koronához csatoltatott. A Lajtán 
túl századokon keresztül központosított az absolu-
tismus, oly sikerrel, hogy azon históriai életnek, 
mely hajdan a lajtántuli tartományok sajátja volt, 
alig maradtak egyebütt nyomai a tartományok 
színein és határain kívül. Most össze akará olvasz
tani az osztrák kormány Magyarországot a lajtán
tuli tartományokkal, hogy legyen egy és oszthat-
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1-an birodalom. És ime, elszakasztá a társorszá
gokat a magyar koronától; Erdélyt visszahe
lyezte azon elkülönítésbe, melyben 1848 előtt volt; 
a helyett, hogy a februári alkotmányból csupán a 
magyar korona országait hagyta volna ki, a mi na
gyobb megerőtetésbe semmi esetre nem kerül vala, 
felfüo-fyesztette az egész alkotmányt, és ez által föl
bontotta azon egységes kapcsolatot, melyet a laj-
tántuli népek készséggel fogadtak. De, hogy ezen 
egységes birodalom egyszersmind nagy és hatal
mas is legyen, mindenek előtt leigázta a biroda
lom egyik felének erejét és tehetségét a birodalom 
másik felének erejével és tehetségével, és az igy 
egymás által leigázott erőkre halmozta az állam
adósságok óriási összegét. Mi lett a következés? 
Az, hogy az egységes birodalomban minden centri
fugális erők felszabadultak és működésbe jöttek; 
az, hogy a birodalom, erejében és tehetségében 
megfogyatkozva, a végső elgyengülés határáig ju
tott; az, hogy a hadsereg minden vitézsége és el
szántsága mellett sem volt képes a birodalom ép
ségét megvédeni. Sőt ugy látszik, oda jutottunk 
már, hogy a birodalom sorsáról jövőben a Litwi-
noviczok fognak rendelkezni. (Derültség.) 

És most, miután mindezek 18 év alatt megtör
téntek, mi is felhivattunk, hogy segítsünk. Termé
szetes ! Ki is lenne inkább képes gátat vetni a cen
trifugális erőknek, mint mi, kik ellen a nemzeti
ségi agitatiónak minden neme készakarva fölsza-
badittatott! Ki lenne inkább képes megszilárdítani 
a birodalmi kapcsolatot, mint mi, a kiknek kap
csolatai a korona társországai között felbontattak! 
— És mi mégis akarunk tenni; igen, akarunk tenni 
mindent, alkotmányunk és hazánk iránti köteles
ségünk korlátai között, a mi tehetségünkből és 
erőnkből kitelik. De ha azt gondolják Bécsben, 
hogy magunkra hagyatva, sőt mindenütt mellék
utakon előre elkészített gáncsokkal találkozva, föl
adatunkat megoldhatjuk, csupán az által, hogy 
törvényjavaslatokat és föliratokat készítgetünk : fé
lek tőle, hogy igen csalódnak. 

Valóban elmondhatjuk, tisztelt ház! hogy mi 
a parlamenti élet martyrjai vagyunk (Derültség) : 
mert mind a mellett, hogy semmi tehetségünk nincs 
megállapodásunknak sikert szerezni, mégis a fele
lősség legnagyobb terhét országvilág vállunkra gör
díti, sőt még azt is nekünk róják föl vétkül, hogy 
czélt nem értek (Helyeslés) • igen ! mert mi voltunk 
az elsők, kik bebizonyítottuk, hogy az ut, mely 
követtetik, czélra nem vezet. Mintha azok, kik a 
bajt szerezték, és 18 év alatt minden szorgalom
mal gyarapították, melyben most a birodalom sin-
lődik, és melyből csak a népeknek és kormányok
nak legőszintébb egyetértése által menekülhet, min-
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den felelősségen felül állanának, sőt még érdeme
ket is szereztek volna. (Helyeslés.) Nem akarok ke
serű lenni, tiszt, ház, azért egyes eseteket nem em
lítek ; elég legyen megemlítenem az arad-szebeni 
világkereskedelmi vaspálya ügyét : ez a viszonyo
kat teljesen földeríti. 

A helyzet komoly. Az, a mit most tenni fo
gunk, ha a háznak elhatározni tetszik, hogy a 67-
es bizottság munkálatait folytassa, minden való
színűség szerint a lehető utolsó kísérlet lesz kész
ségünknek bizonyítására; nem azért, mintha mi ezt 
igy akarnók, hanem a dolog természeténél fogva: 
mert a 67-es bizottság javaslata, befejezése lesz az 
előkészületi munkálatoknak, és ezentúl kezdődik 
a törvény alkotásának munkája; hogy pedig ak
kor — ha azon kérdés fog a ház elé terjesztetni, 
akar-e ház a törvény alkotásába bocsátkozni, mi
előtt az alkotmány tettleg helyreállíttatott —mi lesz 
a ház elhatározása ? arról én jót állani nem mernék. 
Hagyjunk azért időt a magas kormánynak, még 
egyszer és végleg meggondolni, mit cselekedjék: 

| mert ha ezen kísérlet is siker nélkül marad, alig
hiszem, hogy akkor a ház bölcsesége egyéb teen
dőt találna, mint kimondani tehetetlenségünket, 
és bizni hazánk sorsát Istenre, kinek bölcs ha
tározatai ellen emberi erő ugy is hasztalan tö
rekszik. 

Az előterjesztett indítványokra vonatkozólag 
én azt pártolom, melyet Deák Ferencz a ház asz
talára tett. Tisza Kálmán indítványának azon ré
szét, mely az országgyűlési teendőkre vonatkozik, 
nem pártolhatom: mert az országgyűlési működés 
magában foglalja nem csak a törvények alkotását, 
hanem egyszersmind azon előkészületi munkála
tokat is, melyek a törvényalkotására megelőzőleg 
szükségesek, ezeknek felfüggesztésére pedig, me
lyek különben sem birnak diplomatikai hatálylyal, 
én semmi okot nem látok ; továbbá azért, mert még 
nem merítettünk ki minden módot a kiegyenlités 
lehetőségének megkisértésére, én pedig, különösen 
a jelen körülmények között, nem birok elég bá
torsággal, hogy mielőtt ez megtörténik, a szakítás 
felelősségét magamra vállaljam; végre azért, mert 
a lajtántuli népeknek a legközelebbi események 
által felvilágosított közvéleménye ránk nézve ked
vező fordulatot vön, én pedig ezen közvéleményt 
magunktól elidegeníteni nem szeretném. 

Egyébiránt, hogy véleményemet a k. reserip-
tum fölött röviden kifejezzem, ezt négy szóval te
szem : Várjunk, mi lesz belőie. (Tttszés. Éljenzés) 

Elnök: Tisztelt ház ! A további tanácskozá
sok a holnapután 10 órakor kezdendő ülésben fog
nak folytattatni. Engedje meg azonban a t. ház, 
hogy mielőtt az ülés eloszlanék, a költségvetési bi-

4 
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zottság jelentését annak előadója , Rajner Pál 
fölolvassa. (Halljuk !) 

Kajner P á l e l őadó (olvassa a költségvetési 
bizottság jelentését november havára.) 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni? (Helyeslés.) A 
további intézkedést tehát az elnökség meg fogja 
tenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

LXXV. ORSZÁGOS TTLES 
1S66. deczember 3-dikán 

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

Tárgyai: Széky Péter és Puskariu János megbízó levelei bemutattatnak. Széles Dénes és Pethe András végleg igazol
tatnak. A Tisza Kálmán és Deák Fcrenez fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/t órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapelőtti 

jegyző urak működésüket folytatni fogják. Az utol
só ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa a de
czember 1-sején tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Van szerencsém a tiszaabádi válasz
tó kerület ujabban megválasztott képviselője Széky 
Péter urnák, ugy szintén Fogaras vidék képviselő
jének Puskariu János urnák megbízó leveleit be
mutatni. Az állandó igazoló bizottsághoz tétet
nek át. 

Mielőtt a napirendre térnénk, méltóztassék a 
t. ház két igen rövid igazolási eset tárgyalását 
megengedni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Abrudbánya és Verespatak 
város képviselője, Széles Dénes ügyében. A bizottság 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Széles 
Dénes ur a végleg igazolt képviselők sorába igtat-
tatik. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Pap Lajos képviselőnek Pethe 
András Kolos város képviselője választása ügyében tett 
vizsgálatáról. Az állandó igazoló bizottság igazolást vé
leményez, a költségekben pedig a vesztes felet kívánja 
elmarasztaltatni) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Pethe András, Kolos város kép
viselője, a végleg igazolt képviselők sorába ig-
tattatik. 

Most a tegnapelőtt megkezdett tanácskozmá-
nyok fognak folytattatni. 

Ráday László gr. jegyző: Podmaniezky 
Frigyes báró! 

P o d m a n i e z k y Fr igyes b: T. ház! Való
színű, hogy mindaz, amit elmondandó leszek, már 
mások által említtetett föl; valószínű, hogy ezek 
sokkal több ügyességgel, szónoki tehetséggel és 
szakavatottsággal mondattak el; de daczára e saját 
magam által ellenem emelt vádnak, mégis köte-

j lességemnek tartom nyíltan kimondani vélemény e-
! met egy oly nagy fontosságú tárgyra nézve, mint 

a milyen az, mely itt jelenleg szőnyegen forog. 
Magyarország legújabb alkotmány viszálya 

immár évek hosszú során keresztül húzódik, 
a nélkül, hogy egyetlen megnyugvás teljes meg
állapodáshoz, és még kevésbbé reményteljes ki
bontakozáshoz bírtunk volna közeledni. Nem aka
rom fölemlíteni itt a multak fájdalomteljes emlé
két; megörökíttettek azok annak idején fényes be
szédek által; röviden csak azon időszakra akarok 
visszatérni, mely időszak a mi alkotmányviszá
lyunkban az 1859-iki olasz hadjárat óta beállott. 

A ki ugyanis, t. ház, azt képzeli, hogy az oszt
rák kormány e nagyszerű katastrofa által, mint
egy intve, jó hiszemből, akaratból és indulatból 
akarta akkor és azóta is a maga saját fogalmai 
szerint kielégíteni hazánk jogos igényeit, az, véle
ményem szerint , csalódásban ringatja magát. 
Kötelességemnek tartottam ezt elmondani, mert e 
szempontból indulva ki, Ítélem meg minden egyes 
teendő lépésünket. Ha netalán valaki meggyőződé
semnek e helyen kimondását nem helyeselné, an
nak irányában szolgáljon nekem mentségül a kor
mány eddigi eljárása, a melyből mindent, csak 
nyíltságot, őszinteséget és jóakaratot nemtudok 
következtetni. (Igaz! Ugy van! a bal oldalon.) 



LXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 3. 1866.) 27 

Tisztelt ház! Valamely kormány, elvontan te
kintve a fogalmat, bármily nemzeté, bármily or
szágé legyeu is az, sohase lehet egy külön álló érdek 
eszköze; a kormány nem lehet más, mint egyedül a 
többség kifolyása és mintilyen csak a többség vagy
is inkább a haza, az ország akaratát teljesíthe
t i , mig azt meggyőződése és tehetsége engedi. 
Azon perczben, melyben a többség meggyőződé
se az ő meggyőződésével ellenkezésbe jő, azon 
perczben, melyben érzi, hogy nem képes teljesíte
ni azt, mit a többség követel, felhasználván a jo
gos segédeszközöket, végre visszalép, és másnak 
engedi át helyét. E sokszor elmondott elvet nem 
lehet meggyőződésem szerint elég gyakran ismé
telni oly képviselőház keblében, melynek padjain 
még nem rég hallottunk szónoklatokat, melyek 
mindegyike ezen ismételt elv ellen harczol, és ta
pasztaltunk olyanokat, a mik tettekben is nyilvá
nították ezen elvekkel való egyet nem értést. Azt 
lehetne ugyan erre felelni, mit nem rég Victor 
Emánuel , Olaszország királya a velenczei patriar-
chának felelt: „Tempi passati." •— Azt lehetne ta
lán arra felelni, ha mindaz, mi velünk szemben, 
mi ez országgal szemben a legközelebb lefolyt idő
ben történt és történik, váltig nem bizonyítaná az 
ellenkezőt, az t. i., hogy ama téves fogalmak, me
lyeket ez országban egyedül e törpe kisebbség 
képvisel, hogy ama tévfogalmak még mindig ural
kodnak és pártolásnak örvendenek; pedig ha hig
gadtan elemezzük a nemzetek alkotmányharczát, 
ha higgadtan elemezzük lélektanilag az egyes em
berek, tehát a pártok mozzanatait: bizonyára kény
telenek leszünk bevallani, hogy átadva az alkot
mányviszályt a többség kormányának, rég ren
dezve volna mindaz, a mi jelenleg rendetlenebb 
mint valaha, a nélkül, hogy annyira perhorrescált 
erkölcsi kényszerűek engedni kénytelenek lettek 

.. volna; azt hiszem, hogy elösmerést, hiszem, hogy 
lelkesedést lehetett volna aratni ott, a hol jelenleg 
alig az elismerés egy mosolyát lehetend varázsol
ni azok arczára, kik nem pillanatnyi mulandó he-
vélyek, de biztos megállapított meggyőződés és 
eszmék szerint ítélik meg a nemzetek életét, és ité-
meg saját kötelességeiket és tetteiket. 

Az előttünk fekvő kegy. kir. leirat e tekintet
ben annyiban fölvilágosított bennünket, hogy a 
situatió még nagyon kevéssé változott, a mennyi
ben most is szerfölött távol állunk attól, a mi jo
gos kívánalmaink teljesülésének nevezhető. 

T. ház! Vannak, a kik a magaméhoz hasonló 
véleményekkel bírókról föl szeretik tenniazt, mintha 
mindenigyekezetök oda terjedne, hogy egy, Ma
gyarország és uralkodója között létrejöhető kie-
gyezkedést és békét minden áron lehetetlenné te
gyenek. (Igaz! Nem, úgy van!) Nem akarom itt 
azt a tért kiválasztani magamnak, a mely téren ha

ladva, a franczia példabeszéddel élhetnénk: qui s' ex-
cnse s' accuse ; de igenis kötelességemnek tartom, 
nyíltan kimondani , hogy részemről legalább se
gédkezet csak oly kiegyezkedésre tudnék nyújta
ni , részemről legalább teljes meggyőződéssel esak 
oly kiegyezkedéshez tudnék járulni , a mely Ma
gyarország jövőjét minden tekintetben biztosítja, 
(Ügyvan! Mindnyájan!) Most, t. képviselőház, erre 
mindjárt, és nagyobb szükség van, mint valaha : 
megengedem azonban, hogy mások más úton épen 
oly üdvösen haladhatnak ama közös szent czél felé. 

T . h á z ! A magyar kérdés elvesztette házi s he
lyi jellemét; a magyar kérdés európai kérdéssé 
fejlődött: (b'gyvan! a baloldalon) mert a 1 ese
mények hatalma, a végzet, sokkal erősebb 
mint egyes diplomaták kislelkü működése. Tör
tént pedig mindez daczára annak, hogy sokan 
mindezt nevetségessé igyekeztek tenni, és tették is 
ott, a hol csak lehetett. A habsburg-lothringeni 

j dynastia sorsa az utóbbi események következtében 
j szorosabban van összefűzve Magyarországgal, mint 
i valaha volt. E dynastia ez országgal él, vagy hal, 
bukik, vagy emelkedik. (Helyeslés.) Valamint haj
dan e dynastia ősanyja. mint Magyarország ki
rálynéja lépett az európai hatalmasságok sorába, 
és mint ilyen, védelmezte meg jogát , épen úgy 
ezentúl is a magyar király meg foghatja azt ten
ni, ha Magyarország igazi és valódi érdekeit fogja 
védelmezni: csak teljesüljön mindaz, a minek tel
jesülni kell. Magyarország nem azért fog harczol-
n i , hogy magának fölényt szerezzen , hogy azo
kat elnyomja, a kikkel századokon át egy kenyé
ren és són élt; Magyarország első kötelességének 
fogja tar tam, el nem hagyva az eddig követett 
szabadelvüség ösvényeit, kielégíteni mindazon 
nemzetiségek és felekezetek jogos igényeit, a me
lyekkel egy hazában osztozott (Helyeslés), és majd 
vállvetve , és együtt harczolhatunk a közös sza
badság érdekében, a felénk görbülő rabiga ellen. 
(Helyeslés.) Mindez , t. ház , csak úgy történhetik 
meg, ha valahára teljesülni fog az , a minek tel
jesülnie kell. 

Ennyi az, t. ház, a mit bátor voltam fölemlí-
] teni azok irányában, kik tán azt vélik, mintha 

biztos meggyőződéssel nem bírnék a bekövetkez-
hetők iránt. Tudom én jó l , hogy sokan azt fog
ják erre mondani: Álom ez , mint mindig! Megle
het ! Én részemről azt vallom és hiszem, hogy sok-

i kai közelebb állanak azon események, melyek kö
vetkeztében, nem mondom, hogy mind az teljesül
ni fog , a mit most elmondtam , de a mely esemé
nyekkel szemben nagyon tanácsos volna, ha 
végre teljesülne az , a minek teljesülni kell , ne
hogy készületlenül találjon a felénk robogó vihar. 

T . h á z ! Az 1861-ki országgyűlés óta a föl
iratok terén állunk. E föliratok egy oly kincshal-

4* 
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mázt képeznek, melyet mesteri kéz gyűjtött 
egybe; gyűjtött pedig épen azért, hogy e sze
gény, zaklatott, mindenfelől megtámadott Magyar
ország annyi segélyt és irányt meríthesen ezekből, 
a mennyi segélyt és irányt szerezni képes. Ma
gyarország, e jogára támaszkodva, védelmezte állá
sát a legutóbb lefolyt viharok közepett: és nem 
tudom fölfogni, hogy e védelmi alapunk mivel bír
na jelenleg kevesebbet, mint birt ezelőtt kilenez 
hónappal ? Magyarország e viharok daczára is ál
lását mindig megtartotta, követeléseiben nem 
ment tú l , belőlök nem engedett, de hozzájok nem 
is toldott semmit. Lehet , hogy a kivitelre nézve 
eltérők a vélemények ; de a lényegre nézve mind
nyájan egy véleményben vagyunk : nem lehet föl
adata a képviselőháznak , hogy mi azon térre lép
jünk , azon ösvényt kövessük ezentúl, a mély ös
vényen eddigelé ellenfelünk haladott, értem a kis
szerű, kicsinykedő alkudozás és ijesztgetés inga
dozó ösvénj^ét. A magyar nyilt volt mindig, és az 
is fog maradni, reménylem, mindig. Magyarország 
törvényhozó testülete kimondotta föliratai által, 
hogy a jogfolytonosság terére állván , hogy a jog
folytonosságot vallván alapelvének, se törvények 
revisiójába, se törvények alkotásába mindaddig 
nem bocsátkozhatik, míg az ország alkotmánya 
teljesen helyreállítva nincsen: (Ugy van! a balon) — 
ez alatt értem pedig az ország kiegészítését, értem 
a felelős parlamenti kormányt, értem a helyható
ságok visszaállítását. (A bal oldalon helyeslés.) De 
ugyanakkor tudott az ország méltányos, tudott en-
gesztelékeny is lenni, mert kimondotta, hogy épen 
e restitutio reményében kötelességének tartja, elő-
készitő munkálatokkal foglalkozni, mi által, azt 
hiszem, tetemesen segédkezet nyújtott a kiegyenlí
tés müvéhez. 

íme most előttünk fekszik a nov. 17-keikegy. 
kir. leirat. Vajon abban tettleg csak egyetlen egy 
jogos kívánalmunk is teljesítve van-e? Nem! Sőt 
ellenkezőleg oly követelések foglaltatnak benne. 
mely követelések, ha teljesíttetnének, Magyarország 
örökre tönkre volnasújtva: (A bal oldalon helyeslés) 
mert a vérünkről és pénzünkről való rendelkezést 
azok kezébe akarják velünk letétetni, kiknek há
rom század óta nem volt egyéb czéljok, mint 
tönkre tenni, végkép tönkre tenni e szegény Ma
gyarországot. 

Én, t. ház, kétszeri tagadó válasz után nem 
látom át, miért folytatnók munkálkodásunkat, ki
vált, miután annyi szabadságot csak, azt hiszem, 
biztosithatunk magunknak, hogy az alapelvekre 
nézve nem, de az eljárásra nézve a viszonyokhoz 
alkalmazkodni, simulni tudjunk ? E kétszeri ta
gadó válasz után nem látom át, miért ne hagy
nék el a logika ösvényét ? Miért ne igyekeznénk 
végre valahára kitisztázni azon helyzetet, mely 

közöttünk, mint törvényhozó testület, és a kor
mány közt eddigelé létezett, és mely bizonytalan 
helyzet tovább való folytatása — tessék elhinni 
— azon egyetlen még létező erkölcsi tényezőnek 
— a törvényhozó testületet értem itt — ezen 
egyetlen létező tényezőnek erkölcsi súlyát és ál
lását végre is alá fogná ásni ? (Helyeslés a bal olda
lon.) Mi, meghiszem, igen kellemes karácsonyi 
ajándék volna elleneink számára, ránk nézve azon
ban minden esetre szomorú helyzet. Vigyázzunk, 
t. képviselőház! nehogy az engedékenység simu
lékony terén tovább haladva, föltartóztathatlanulle
gördüljünk az opportunitás örvényébe, mitől meg
óvni szegény hazánkat eddigelé legszentebb kö
telességünknek tartottuk. (Zaj. Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Végezetül csak néhány szót! Az ellen véle
ményű képviselők padjain ül egy igen tisztelt és 
szeretett ifjúkori barátom, kivel , mondhatom, 
ugyanazon egy napon léptünk a politikai tevé
kenység terére. Igaz, hogy ő engem azóta messze 
túlszárnyalt; de épen ez birt engem arra, hogy 
az ő eszméit kövessem bizonyos tekintetben. Tőle 
haliam számtalanszor emlegetni, hogy a politiká
ban a legnagyobb hiba az, ha utolsó kártyánkat 
kijátszuk, mielőtt biztosítva volnánk a felől, hogy 
a játszmát megnyerjük. Ezen meggyőződés által 
indittatva mondom : ne játszuk ki kezünkben levő 
utolsó kártyánkat, a jogfolytonosság egyetlen egy 
kártyáját, mindaddig, mig tettek fogják biztosí
tani azt, hogy ellenünk, elhagyva eddigi ingado
zó, nem nyilt játszmodorát, nyilt kártyával akarja 
velünk befejezni azon játszmát, mely majdan be
tetőzni és bekoronázni fogja a kiegyezkedés nagy 
művét! (Bal felöl helyeslés.) 

Tisza Kálmán barátom indítványát pártolom. 
(Éljenzés a balon) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Csenge ry Imre! 
Csengery I m r e : T. ház ! A kérdés az : mi 

leérvén a válasz a nov. 17-ikei leiratra? 
Kóma első császára, kit a hízelgő történelem 

„Augustus" névvel ékesített föl, hadseregének 
Quintilius Varus vezérlete alatt szenvedett nagy 
veresége után, napokig hangosan kiáltozá: „ 0 
Varus, add vissza légióimat!" Nekünk is, a nem
zet képviselőinek, valahányszor szavunkat emeljük 
az uralkodó fejedelem előtt, ismét és ismét, ez az 
egy kérelmünk lehet: „Felség, add vissza alkot
mányunkat!" S ez az, a mi már többszöri fölira
tainkban, szintoly szépen, mint valóan ki van fejt
ve. Ez az, a mit a mai szójárás szerint — mert hi
szen minden korszaknak megvan saját jelszava 

j — jogfolytonosságnak nevezünk. 
Hibásan állítják némelyek a jogfolytonosság 

j életbe léptetésének ellenébe a tények hatalmát. Mert 
1 azok a tények nem egyebek, mint épen a törvény-
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iiek sérelmei. Már pedig magát a törvény sérelmét 
hozni fel érvül a törvény visszaállítása ellen: ez 
minden lehet inkább, csak nem a törvénynek tisz
telése. A ki megsérti a törvényt, mert nem tiszteli; 
vagy a ki állítólag tiszteli a törvényt, de annak 
sérelmét nem szünteti meg : ez a kettő, gyakorlati 
tekintetben, semmit se különbözik egymástól. (He
lyeslés.) ' A tények, melyek a jogfolytonosságot 
niegszakitották, úgy tekinthetők, mint a kalapács, 
mely a gyűrű karikáját ketté törte. Ha a gyűrűt, 
ugy, mint volt, helyre akarjuk állitani, a törést csak 
az által szüntethetjük meg, hogy az azt okozó s 
beékelve maradott eszközt eltávolítjuk, és épen a 
törött részeket, s épen azon helyen, a hol a törés 
közbejött, forrasztjuk egybe. í g y a jogfolytonos
ság alkotmányos visszaállításának is az az egy 
módja van, miszerint el kell hárítani az azt meg
szakító tényeket, és a félbeszakított, s az újból 
életbe lépő jogokat épen azon stádiumnál kell ösz-
szekapcsolni, a melyben a megszakításkor talál
tattak. S az ily értelemben vett jogfolytonosság
tól, öngyilkosság bűne nélkül, eltérnünk nem le
het. (Helyeslés.) Ez az alapja nem csak a mi jele
nünknek, hanem egész jövőnknek is, s életfölté
tele politikai létezhetésünknek és fenmaradhatá-
sunknak. 

Terhes napok vonultak át közelebbről a mo
narchián. És még most is köröskörül a monarchia 
szélein, délen és éjszakon, nyugaton és keleten tö
mérdek gyúanyag van egybehalmozva, melynek 
föllobbanását meggátolni nem áll hatalmunkban. 
Ben pedig a monarchia kebelében, a különböző 
elemeknek oly processusa észlelhető, melynek meg
állapodása felől még sejtelem is alig lehet. S köze
pette ily fenyegető veszélyeknek, közepette ennyi 
bonyodalomnak, számunkra nyugpontot és bizto
sítékot egyedül a történelmi alap nyújthat: az a 
történelmi alap, melynek összekötő alkatrészeit, a 
széthúzó kalandos eszmék ellenében, a századok 
által megszentelt múlt és az ezzel együtt fejlődött 
jogok képezik. 

Az az ellenvetés, melylyel a mi jogfolytonos
ságunkat, vagyis alkotmányunk visszaállítását 
megtámadni szokás, az úgynevezett „birodalmi 
egység." Ha a monarchia állam-élete ezúttal venné 
kezdetét; ha a birodalmat képező külső országok, 
egy népvándorlás következtében, jelenleg telepít
tetnének be : lehetne tán ezen egységet létesíteni. 
Azonban a dolog máskép áll. A birodalom nem 
csak nem ifjú már, hanem inkább elvénült. Az 
egyes országok, mind külön egyéni állapotukban, 
mind birodalmi összeköttetésökben százados múlt
tal és előzményekkel birnak. Ezek között most 
már egységről, és pedig valódi és szorosabb egy
ségről csak álmodozni is, természetellenes anachro-
nismus. í g y képesek vagyunk a fiatal fának ágait 

egybefonni, és egy törzszsé egyesíteni; de a már 
szétterjedt és megerősödött ágakat összehajlítani, 
s annál inkább a külön álló gyökereket egyesíteni, 
fölülmúl minden emberi erőt. (Helyeslés.) Külön
ben is az ily egységet csak törvényekkel megren
delni nem lehet. Lehet a törvényekből tabula ra-
sa-t csinálni.Lehet az alkotmányokat egymásután 
eltörleni és megváltoztatni; de a különböző nem
zetek egységét létesíteni, nem függ a törvényhozás
tól. Ez, ha létre jő, csak is önmagától jő létre, és pe
dig egyedül társadalmi utón és folytonos assimita-
tió következtében jő létre. S a mely nemzetek közt, 
sok százados kapcsolat után is, az ily társadalmi-
assimilatiónak nyomai sem mutatkoznak: azok
nak egységét mesterkélt utakon előállítani, senki
nek nem áll hatalmában. A vegytan szabályai át
vihetők olykor a társadalmi politikába is. Tudjuk 
pedig, hogy a vegytani testeket csak hasonnemü 
részekből sikerül egybeállítani; s a ki a külön
nemű elemeket akarná egyesíteni, az csak a szét-
mállást és a gyorsabb decompositiot segélné elő. 
Ekként jártak el, és csak is ennyi eredményt mu
tathatnak föl nálunk a központosítás és egység-
tanárai. Valóban, ha a legkonokabb ellenség törek
szik vala a monarchia részeit egymástól elidegení
teni és különböző elemeire széjelbontani : az is 
épen úgy, és nem máskép cselekszik vala, mint 
az osztrák központosítás alkalmazói. Ok csupán a 
politika alchymistái, a kiknek az arany készítése 
épen ugy nem fog sikerülni, mint a vegytani al-
chymistáknak, s a kik, épen ugy, mint emezek, 
vagy önmagok csalódnak, vagy másokat akarnak 
csalni. Tévedés, nagyon veszélyes tévedés van a 
szóban és az eszmében. Nem „egység", hanem 
„egyetértés" az, a mi a monarchiának biztosítékul 
és szabaditóul szolgálhat. Nem egység, mely a ré
szek egyéni életét s ezzel az egész szervezet erejét 
is megsemmisíti, hanem egyetértés, mely a felek 
önálló mozoghatását megóvja, és mindegyiknek 
erejét fölebb fokozza, lehet az egyedüli mentő szer. 
Ez az, a mire bennünket a pragmatica sanctio utal. 
Ez az a napfény-tiszta igazság, melyet mi nem egy
szer mutattunk föl a kormány^előtt. 0 pedig — 
hogy koszorús mese-irónk szép allegóriáját hasz
náljam — az igazság templomának ajtaját, az el
veszített kulcs helyében, még mindig mesterséges 
eszközökkel akarja kinyitni, a helyett, hogy "az 
egyszerű szeget, melylyel a zárat és templomot 
könnyen föl lehetne tárnia, fogadná el használatul 
kezeinkből. 

De a birodalmi egységen kívül, melyet leg
alább elég hangosan hoznak föl ellenünk, volt még 
a mi jogfolytonosságunknak egy másik akadálya 
is, melyet már nyíltan bevallani soha nem mertek. 
Pedig, az én véleményem szerint, ez volt legfőbb 
forrása minden sérelmünknek, és egyszersmind 
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Ausztria minden bajának. És ez nem egyéb, mint 
az a merev ragaszkodás az absolutismushoz, és az 
a rideg ellenszenv az alkotmányosság iránt, a mi 
az osztrák kormánykörökben uralkodott. S hogy 
ez valóban így volt ; hogy sajátképen minden sé
relemnek és bajnak forrását ez képezte: kétségen 
kivül igazolja az a tagadhatatlan tény, miszerint 
az osztrák kormány nem csak a mi jogfolytonos
ságunk irányában helyezte magát ellentétbe, ha
nem ellentétes állást foglalt el szemben a német 
érdekekkel és magával az egységre törekvő Német
országgal is, csak azért, mivel a valódi alkotmá
nyossággal egy fedél alatt élni sehol nem akart. 
A kik aztán az alkotmányosságot átalában nem 
akarták, azok természetesen nem voltak barátai a 
magyar jogfolytonosságnak. Nem egyeztek bele 
Magyarországban az alkotmányosság visszaállítá
sába, mert akkor azt Ausztriára is kell vala terjesz
teniük. Nem létesítettek Ausztriában valódi alkot
mányosságot, mert akkor azt Magyarországtól sem 
lehet vala megtagadniuk. Nem csupán az egység 
volt az, a mi iránt ők előszeretettel viseltettek. Ne
kik csak az absolutismus egysége kellett. Nem 
pusztán a dualismustól fordultak ők el. Nekik csak 
az alkotmányosság dualismusa nem tetszett. (He
lyeslés.) S ha e részben az utóbbi események nem 
képeznek fordulási pontot; ha Königgratznél csak 
a hadsereg győzetett le, s nem egyszersmind az ab
solutismus is ; ha a fejedelem bölcsesége, és az 
ösztönszerű érzelem, melylyel minden nép, s igy 
Ausztria népei is vonzódnak az alkotmányosság
hoz, a valódi alkotmányosság haladéktalan létesí
tése által nem ügyekszenek kárpótolni azt, a mit a 
fegyver koczkáján veszítettek: ugy híjába tőlünk 
minden engedékenység; ugy, bármit és bármeny
nyit dolgozunk a közös viszonyok tárgyában, csak 
Sisyphus hálátlan munkáját teljesítjük; ugy nem 
én mondom ki a végzetes szót: Ausztria önmagát 
sodorja a vég romlás felé. 

És aztán ? önkénytelen merül föl lelkünkben 
a kérdés: és aztán Magyarország ? — A gondvi
selés utai kimérhetetlenek. Ha ennek rendelése az, 
hogy bukjunk; ha bukásunk minhibánkon kivül 
és szent jogaink védelmében történik: akkor a dö-
ledékek közül is e szavakat, melyek már e házban 
nem egyszer idézve voltak, hangoztathatjuk: „Itt 
állunk, máskép nem cselekedhetünk \u De én bizom 
a gondviselés igazságában; bizom a jogosság jö
vőjében ; bizom Európa és a világ rokonszenvében. 
Nemzet, mely századokig volt előharezosa a ke-
resztyénségnek és civilisationak; nemzet, mely a 
szabadság és jog védelmében máig megtörhetlen-
nek bizonyult; nemzet, mely így az emberiség egye
teme iránt kötelességét teljesítette: nem hullhat egy 
sírba azokkal, a kik ama kötelességet lábbaltipor
ták. A mi küzdelmünk a jognak küzdelme a jogta

lanság ellen. A mi harezunk a törvényességnek 
harcza a hatalom ellen. S azt állítani, hogy e küz
delmet Európa nem érti meg; azt állítani, hogy e 
harcz nem számithat Európa részvétére; azt állíta
ni, hogy a jogosság és törvényesség nem ugyan
azok Európa érdekeivel: ez nem volna egyéby 
mint elitélése s megtagadása Európának. Nemzetek 
ugyan néha épen ugy lehetnek önzők, mint egye
sek, s épen ugy vezéreltethetnek véleményeikben 
önérdekeik által, mint az egyes emberek. S van
nak példák a történelemben, hogy egyes nép 
részére, legszentebb ügyében is, csak hosszú évek 
múlva szolgáltatott igazságot a nemzetek Ítélőszé
ke. De az igazság elvégre is csakugyan ki lőn 
szolgáltatva. A nemzetek rokonszenve lehet válto
zandó és ingatag; állandó és változhatatlan csak 
a jog és az örök igazság. Az a nép tehát, mely jö
vőjét a jog és igazság alapján kívánja fölépíteni, a 
legtartósabb és legbiztosabb alapot választja mű
véhez. 

Pártolom tehát az egyértelmüleg indítvány
ba hozott föliratot, mely a jogfolytonosság élet
be léptetése iránti köz kivánatnak ad kifejezést. Pár
tolom azt különösen a parlamenti kormány kine
vezésére és a törvényhatóságok visszaállítására 
vonatkozólag. Ennek eszközlése minden magyar 
kormánynak, bármely névvel neveztessék, s bár
mily alakban létezzék is, elengedhetlen köteles
sége , melynek teljesítése nélkül az se a nemzet
nek, se a jövő kornak ítélő széke előtt meg nem 
állhat. 

A mi pedig a közös viszonyok iránti eljárást 
illeti: én részemről, egyfelől a helyzet nehézsé
geivel, s másfelől saját meggyőződésemmel vetve 
számot, belenyugszom ugyan, hogy a 67-es bi
zottság további munkálkodásra utasíttassék, s igy 
egy annak idejében kiindulási alapul szolgálható 
javaslatnak teljes elkészítését bevégezze; de egy
szersmind előre, és már mqgt határozatikig kimon
datni óhajtom azt, miszerint a képviselőház, a jog
folytonosság tettleges helyreállítása és különö
sen a parlamenti kormány kinevezése előtt, ezen 
javaslatnak tárgyalását czélra vezetőnek és lehet
ségesnek nem tartja, és abba nem bocsátkozhatik. 
(Helyeslés.) 

Okaimat az átalános helyzetből és a kor
mány eddigi összes eljárásából merítem. 

A jelenlegi kormányt, jóllehet már alakza
tára nézve is törvényellenes, mintegy átmeneti és 
rövid tartamú gyanánt tekintette, s némi remény
nyel és odaadással fogadta az ország. Azonban 
ha azt, a mi a lefolyt tizenhét hónap alatt történt 
és nem történt, számításba veszszük: fájdalommal 
kell tennünk a vallomást, hogy azóta a nemzet bi
zodalma folytonosan szállt alább és alább. Össze
hivatott az országgyűlés, mert elkerülhetetlen volt. 
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De ez, a törvényhatóságok és parlamenti kormány 
nélkül, csak légben függő' épület, melynek mind 
alapja, mind tetőzete hiányzik. S azt sem lehet 
szabatos és kielégítő intézkedésnek tartani, a mi 
&z országgyűlés kiegészítése érdekében eszközöl
tetett. Semmi nem történt itt, a mi végleges és 
.döntő volna.' Minden felé fen vannak hagyva a 
visszavonulás utai, melyek a kibontakozás helyett 
újra bebonyolitások terére vezethetnek. És mégis 
az országgyűlés, mint az a római, a ki, karját a 
tűzben tartva, a kínnak jelét és hangját sem adta, 
kebelébe zárta a nemzetnek általa képviselt fáj
dalmait, és szólt a legloyalisabb és legengesztelé-
kenyebb szavakkal. S válaszúi kapta a marczius 

;3-kai leiratot, melyben minden kérelme megtagad
tatok, és tőle egy bizonytalan alku fejében, szen
tesitett törvényeinknek előleges odakagyása kö
veteltetek. Az országgyűlés pedig újra felirt. De 
•e mellett dolgozott tovább, remény és hit nélkül. 
Rajzolta, mintegy a homokba, a karikákat, melyek
nek türelmes készítésében magát megzavartatni 
nem engedte se azok által, a mik körüle az or
szágban még mindig absolut hatalommal eszkö
zöltettek, se a zaj által, melyet a fegyverek csat 
fogásai gerjesztettek. Közbejött ugyanis egy vé
res háború, melyről csak ezrenkint elhullott hon
fitársaink sírjai beszélnek, s melyről e helyen elég 
annyit megemlítenünk, hogy ha a marcz. 3-ikai 
leirat nem keletkezik, és ha egy kielégített Ma
gyarország alakja emelkedhetik föl, az a véres há
ború és áldozatai aligha el nem maradnak vala. Drá
ga áron, mindenesetre drágább áron, mint a mennyi
be a népek kielégítése került volna, megvásárol
tatott a béke. És a kormány, hosszas habozás 
után, összehívta a korábban elnapolt országgyű
lést, és azt a nov. 17-kei leirattal nyitotta meg. 

Azt mondják első tekintetre, hogy ez a le
irat különbözik a marczius 3-kai leirattól. Megen
gedem. De hát miként van az , hogy ezt is ugyan
azon kormányférfi ellenjegyezte, a ki amazt? 
Ugyanazon egy ellenjegyzés nem támaszthat-e két
séget, miszerint a kettő mégis alig ellenkezhetik any-
nyira egymással ? Avagy tán a testületi kormány
forma nem zárja k i , hogy különböző tartalmú, le
iratokat egy kormányférfi ellenjegyezzen ? 

De mellőzöm a további részletes bírálatot. 
Csupán átalánosságban akarom vizsgálni a leiratot, 
és a helyzetet, melyet az előállított. 

A földnek, hogy a bevetett magvakat kikeltse 
és megérlelje, ekevas által kell fölhasogattatnia és 
termékenyíttetnie. í g y hitte a nemzet, hogy a csa
ták dúlásai és veszteségei, habár fájdalmasan érin-
tendik a kormányférfiakat, de egyszersmind fogé
konyabbakká is teendik a nemzet kivánatai iránt. 
És íme a kormány , mely a békés napokban nem 
birta fölfogni a helyzetet, a csapások iskolájában 

sem tanúit semmit. Máig sincs parlamenti kormány; 
máig sincsenek vármegyék; máig sincs visszaál
lítva az alkotmány. Csak egy messze kilátás ezek
r e , a mi a leiratban található. F ő hibája tehát a 
leiratnak, hogy ily alakban keletkezett, és akkor 
is , midőn kedvezményt akart nyújtani, ismét csak 
a ki nem elégített vágyak miatti keserűséget köl
tötte fel e nemzetben. A politikai tapintat vagy a 
teljes kielégítést, vagy — ha ez nem tartaték még 
korszerűnek — a hallgatást hozta volna magával. 

Aztán a kormánytól többé nem várt a nem
zet félszeg intézkedést, nem várt fillérező alkudo
zást : a nagy időkhöz mérte a kormány férfiait, és 
nagyobbaknak szerette képzelni őket, mint a mi
nőknek mutatkoznak. S íme mi történik? Meg-i-
gértetik ugyan a leiratban a felelős minisztérium 
kinevezése és a helyhatóságok visszaállítása; de 
mindez föltételhez van kötve, és egyik napról a 
másikra elodázva. És ez a leiratnak azon része, a 
mi ellen őszinte tiltakozásunkat kell kijelentenünk. 
A törvények végrehajtását föltételhez kötni nem 
lehet. Azokban a nemzeti akarat fönsége és a ki
rályi eskük szentsége van nyilvánulva. S a múlt
ban hozott törvények nem teljesítése a jövőben ho
zandó törvények sorsát is kétessé teszi. 

És ha már megvan az elhatározottság , hogy 
a nemzet önkormányzata rövid időn visszaállíttas
sák: miért kell azt egy napról más napra halasz
tani ? Ha a politikai bajok már oly magas fokoza
túak és annyira veszélyesek, hogy azokra nézve 
a kormány csak az eddig került beroicus gyógy
szert véli alkalmazhatónak: miért kell adagonkint 
nyújtani a gyógyszert, mely csupán egyszerre ad
va bír hatással ? Azt teszi ez, hogy a kormány, 
míg ma kamatra adhatná engedélyeit, holnap mái-
kamat nélkül lesz kénytelen adni azokat. Azt te
szi ez, hogy a kormány önmaga mondja föl a 
nemzetnek háladatosságát, a midőn azt, a miért 
nap közben hálás lenne a nemzet, a késő éjfél per-
czeiben hozza meg, mikor már elismerésre nem 
számolhat. 

Továbbá tagadhatatlan árnyoldala a leirat
nak , hogy — elvonatkozva is a közösügyi javas
latra tett észrevételektől, melyek épen homályo
sak — az egész nem világos, és különféle értel
mezéseknek ad helyet. 

A nehézségek elvbeli megoldásáról szól a le
irat , s ennek megtörténtével teszi kilátásba a mi
nisztériumnak és helyhatóságoknak visszaállítását. 
De hát csak a képviselőház megállapodását akarja 
itt érteni? Mert hiszen a közös ügyek irányában 
még csak ennek bizottsága működik. Vagy tán az 
egész országgyűlésnek, s i g y a főrendi táblának is 
megállapodását érti? Ez esetben a határidő na
gyon hosszúra terjedhet. S mi lesz aztán , ha ad
dig a fenyegető vihar ismét kitör, és hazánkat 
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és a monarchiát ismét rendezetlen találja ? És az
tán ki tudja, minő megoldást vár a leirat? Lesz-e 
mindjárt minisztérium és vármegye, mihelyt a kö
zös ügyekre nézve elvileg bárminő megállapodás 
történik? Vagy csupán olyan megoldást ért a kor
mány , mely az ő nézeteivel megegyező ? És mik 
azok az ő nézetei ? Hová és meddig vezet ez így ? 
Mindenütt homály és különböző magyarázatok 
lehetősége. Az országgyűlés, ha munkálkodnék, 
lekötné magát a kormány irányában, míg* ellen
ben a kormány mindenfelé szabad kezekkel , 
semmi részben nem volna lekötelezve. Itt is , és 
mostan is , a visszavonulási vonal látszik f'entart-
va, melyen a kormány bármikor térhet vissza, a 
honnan kezdetben kiindult. 

Azt mondja végre a leirat, hogy a közös 
ügyekre nézve megállapított elvek részletes kivi
tele és az 1848-iki törvények módosítása aztán, a 
kinevezendő felelős minisztérium utján fog eszkö
zöltetni. Átlátja tehát és bevallja a kormány, hogy 
a részletek körüli munkálkodás és tanácskozás, 
a felelős miniszterek közreműködése nélkül, czélra 
nem vezethet; de az elvek megállapításába ugyan
ezeknek befolyást nem akar engedni, s őket abból 
világosan kizárja. Megfoghatatlan dolog! Hiszen 
az elvek megállapítása az, a mi e részben a leg
lényegesebb. Hiszen a részletek már csak az áta-
lános elveknek elágazásai és alkalmazásai. S a 
logika szabályai azt következtetik, hogy a minisz
terek közreműködése, ha a kevésbbé fontos rész
letekre nézve szükséges, a sokkal fontosabb el
vekre nézve épen nélkülözhetetlen. E nélkül a bi
zottsági munkálkodás sem lesz egyéb, mint tapo-
gatódzás a sötétben, és bizonytalan mozgás. 
iránytű nélkül; az országgyűlési tárgyalás pedig, 
melyet én épen ez okból, s már most épen a kor
mány szempontjából is, nem tartok eszközölhető-
nek. egészen meddő és erkölcsileg lehetetlen. 

Az egész helyzet tehát, miként jelenleg is 
mutatkozik, úgy jellemezhető: hogy a jogvesztés 
tana elvileg félretétetett, de következései gyakor
latilag fentartatnak; a jogfolytonosság pedig el
vileg kijelentetett, de tettleges alkalmazása még 
mindig megtagadtatik. S kérdem én: van-e valódi 
különbség e között, és a korábbi helyzet között ? 
(Helyeslés.) Várhat-e a nemzettől bizodalmat az a 
kormány, melynél a férfias elhatározottság helyét 
még mindig habozás és félszegség foglalja el ? 
(Helyeslés.) 

A gyöngyről azt tartották régente, hogy azt 
a kagyló fájdalmában sirja ki. A bizodalom is 
drága gyöngy, de koránsem obyan, mely a szen
vedések és bántalmak között foganzhatnék. Vi
selje jól gondját a kormány e drága gyöngynek, 
míg a fölszinen van. Hozzáférhetlen lesz az, ha 
egyszer az örvényben elmerül. 

A mi bizodalmunk még mindig csak a trónt 
keresi föl. Nehéz viharok vonultak már keresztül 
az uralkodó felség fölött. De azért még mindig oly 
feladat áll O Felsége előtt, a minél dicsőbb alig 
juthat uralkodónak. 0 , a habsburgi ház utóda, hi
vatva van, hogy az uralkodó háznak uj ból meg
alapítója legyen. 0 , a kinek családi története a vi
lágtörténelemmel olvadt össze, még mindig azon 
ponton áll, hogy maga teremtse meg a történelem 
egyik szebb részét. 0 , a nyugati Caesarok iva
déka, kezében tartja még mindig a lehetőséget, 
hogy egy ifjan erős monarchia létesítése által, ke
let sorsát is elintézhesse. S az első lépés, mely pe
dig a legnehezebb, már megtörtént. Tegye meg Ö 
Felsége a többi lépést is, és minden lépése egy 
történeti mozzanat leend. E haza földének keble 
visszaadta már O Felségének a benne rejlett leg
drágább kincset, a magyar szent koronát. Adja 
vissza most O Felsége e haza földének azokat, a 
kiket e föld nélkülöz: adja vissza ennek buj
dosó fiait, adja vissza számkivetett alkotmá
nyát. (Helyeslés.) Cajus Popilius Lenas, a ki az 
egyiptomiak ügyében a római tanács által Antio-
chus syriai királyhoz küldetett követül, egy kört 
vont botjával a porban a király körül, mondván 
neki, hogy mieló'tt ezen körből kilépne, tudassa 
elhatározását, mire a király azonnal Ígérkezett is 
teljesíteni a római tanács kivánatáit. Engedje Ö 
Felsége, hogy a mi bizalmunk és reményeink is 
képezhessenek körüle egy kört. Tegye Ő Felsége, 
hogy ezen körön belül valósítsa forró óhajtásain
kat, és mikép Antiochus fogadta el aztán oda 
nyújtott jobbját a római követnek, fogadhassa el 0 
Felsége is a nemzet hódolatának legmagasztosabb 
jelvényét, a királyi felavatást. 

A mi föladatunk pedig, kik a nemzetet kép
viseljük, rideg, s a törvény s a rajtunk fekvő fele
lősség által korlátolt. A középkori lovagok szigorú 
fogadalmát, melynek következtében némelyek éve
kig némán maradtak és sisakjokat föl nem nyitot
ták, nálunk az ösztönszerű és föloldhatlan kö
telesség érzete fokozza. Elnémultunk volt hosszú 
időig, és midőn most már szólnunk lehet is, az ag
godalom és tartózkodás vértezetet mindaddig nem 
tehetjük le, mig a nemzet kívánalmai teljesítve nem 
lesznek. Nekünk minduntalan füleinkbe hangoz
tatja a nemzet azon szavakat, melyeket a német 
költő mondott saját hazája képviselőihez, s melye
ket igy a Lajtán túl is meg fognak érteni. (Ilall-

! juk ! Zaj. Az elnök csönget.) 

Es ist so viel schon unterl iandelt ; 
Es ist gesprochen fórt mid fórt ; 
Es ist geschrielien und gesandelt : 
So sprecht nun euer letztes Wort . 
Und kaim es nieljt sein Ziel erstreben, 
So tretet in das Yolk zurück; 
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Dase ihr vom Rechte niehts vergeben, 
Sei euch ein lohnend stolzes Gliick. 

Lehet, hogy a kérdés megoldása ezúttal sem 
sikerül. Lehet, hogy ismét a megpróbáltatás nap
jai következnek ránk. Lehet , hogy ismét tűr
nünk és kénytelen-kelletlen várnunk kell. A savoyai 
ház egyik ős herczegének jelszava volt: „Csillago
mat várom." És ime azon háznak csillaga, habár 
századok múlva, csakugyan föltűnt. Nagy ideje, 
t. ház, mióta mi is, szegény, elhagyott magyar 
nemzet, várjuk csillagunkat. De Isten meghozza 
már, és talán közelebb, mint gondolnók, s meg
hozza a napot, hogy nem hijába várjuk azt. (He
lyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Lajos! 
Tisza LajOS: Tisztelt ház! A. fenforgó kér

dés alkalmából a helyzet földerítésére szebbnél 
szebb illustrátiókat hallottunk; ezekhez valami 
ujabbat hozzáadni, alig érzem magam képesnek. 
Én szorosan a fenforgó két tárgyhoz kívánok szólni 
pár szót, előadván, hogy a két indítvány közül 
melyiket és mily indokoknál fogva pártolom. 
(Halljuk íj 

Ha a nov. 17-ikei kegy.kir . leiratot átnézem, 
nem bironi kiolvasni belőle, még fölfegyverzett 
szemmel sem, mi itt mondatott: hogy abban.elvi
tathatatlan közeledés mutatkozik alkotmányos jo
gaink visszaállítása felé. Előre kell bocsátanom, 
hogy rám annak, simább vagy élesebb tollal van-e 
ily okmány szerkesztve, befolyása igen csekély, s 
a puszta ígéretek és phraseologia varázshatásu
kat rám már régen elvesztették. Én ha egy ok
mányt átnézek, összes figyelmemet igyekszem an
nak lényegére öszpontosítani. Már pedig, ha ezt 
teszem jelen esetben, fájdalommal kell bevallanom, 
hogy tisztán átérzik ez okmányon azon politika 
tovább fűzése, mely irányunkban, hogy messzebb 
vissza ne menjek, 18 év óta folytattatik. (Bal fe
löl: Ugy van!) A Bach-rendszer épen ugy, mint 
az okt. 20-kai diploma, s az azt méltóan magya
rázó februári pátens, a magas királyi trónbeszéd, és 
az azt magyarázó marcz. 3-dikai kegy. kir. leirat, 
ép ugy, mint az előttünk fekvő k. kir. leirat egy 
és ugyanazon politika sugallata, melynek czélja, 
absolutismussal, ha lehet, alkotmányosság czége 
alatt, ha már amúgy sehogysem lehetett, Bécsben 
öszpontosítani a törvényhozás és végrehajtás kö
réből mindazt, minek kizáró független alkotmá
nyos kezelése egy nemzet létezhetésének conditio 
sine qua non-ja, s melytől ha megfosztatik, min
den ország végtére is geographiai fogalommá sü-
lyed alá. 

Vagy talán ott mutatkozik a közeledés, hogy 
azon föltétel mellett, ha a nemzet ezen sarkalatos 
jogairól, melyeknek alkotmányszerü gyakorolha-
tása végett van épen szüksége a felelős miniszte-
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riumra, eleve le fogott mondani, megígértetik neki, 
hogy — akkor a mikor, annyi a mennyi, s talán 
olyan a milyen — felelős miniszter fog számára 
kineveztetni, kiknek közreműködésével majd gyni-
nasiumokat alapithat, vicinális útjait megkavicsol
hatja, s több efféle nem izgató dolgokat végezhet ? 
Hát ez azon nagy vívmány? E csalétekért, meg
vallom, nem vagyok hajlandó belekapni a horog
ba, melyen az nekünk nyujtatik. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

De jól fölvéve, hogy csakugyan némi közele
dés mutatkozik a marcz. 3-ikai kegy. k. leirat óta 
— mit stylaris tekintetben nem is tagadok — azon 
kérdést vagyok bátor föltenni, t. ház! hogy, ha 
ennyi közeledéshez, mely itt észlelhető, nyolcz hó
nap s a közbejött világrenditő események szüksé
geltettek : ezen arányban hány kerek esztendő, és 
mi minden események közbejövetele kívántatik, 
inig ez utón a találkozás megtörténhetik? Az én 
mathematikai ismereteim e probléma kidolgozására 
nem elégségesek. 

Valóban én azon gyanúban élek, hogy a kor
mány rúdját tartó férfiak azon igen közönséges 
angol közmondást: time is money, az idő pénz, 
nem ismerik: mert mig ez utóbbinak folytonos 
szükségét látják, addig az előbbit gond nélkül fe
csérlik. Mintha csak a század elején élnének, mi
dőn a népeket boldogitó szerződések puha vánko-
sain hosszú évtizedekig pihenhettek az akkori, 
irigylésig boldog államférfiak, s nem most élnének, 
a XIX-ik század második felében, a gőz és villany
delej uralma alatt. Ha azonban, t, ház, a kormány
férfiak be nem látják az idő értékét, nekünk, az 
országgyűlésnek, kötelességünk, még pedig a nem
zethez személyében közeledett uralkodó irányában 
épen ugy, mint a nemzet irányában, megoldásra 
sürgetni az alkotmányviszály kérdését. 

Én ez indokból Tisza Kálmán indítványát 
pártolom. Eljöttnek látom én is az időt, midőn, ha 
sikert akarunk aratni, határozottan kell föllépnünk. 
Épen a politikai morál követeli ezt tőlünk, mely
nek első pontja, hogy minden törvényhozó tes
tület érezze saját méltóságát, s önmagát le ne járja. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Elismerem, hogy a szigorú jogfolytonosság 
alapján már a marczius 3-dikai kegy. kir leiratra 
Tisza Kálmán jelen indítványa értelmében kell 
vala legalázatosabb föliratunkat szerkeszteni. De 
vegyük figyelembe, tisztelt ház, az akkori hangu
latot : a nemzet, s még inkább a képviselő testület 
kebelében nem lohadt volt még le azon bizalom, 
melylyel a kormányférfiakat fogadta azon remény, 
hogy akarni is fogják, sikerülend is nekik a re-
stitutiót rövid időn kieszközölni. Ez legyen indo
kolása a ház részéről ez irányban tett concessionak. 
Válaszul szerkesztett legalázatosabb föliratunkban 
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kifejtettük, hogy igazság és opportunitás egyaránt 
sürgetik alkotmányunk rögtöni visszaállítását. Ez 
bizalmat tanúsított volna a kormány részéről a 
nemzet iránt, bizalmat költött volna a nemzetben a 
kormány iránt. E föliratunknak eredménye, nyolcz 
hónapi várakozás után — mely alatt, mig a ház el 
nem napoltatott, régi magyar szokás szerint jót 
remélve, roszat érve folytattuk munkálkodásunkat 
— a nov. 17-kei k. k. leirat. 

Hiszi-e a tisztelt ház, hogy az april 23-ikai 
föliratunknál sikeresebb lesz jelen föliratunk, ha 
elévülhetlen jogainkról ismét elmondjuk is mindazt, 
mit ott elmondtunk, s ha nem kölcsönzőnk annak 
több erőt az által, hogy tiszteletteljesen kiderítjük, 
miszerint, a mit a képviselő testület egyszer jó re
ménység fejében, a jogfolytonosság rovására, saját 
felelőssége mellett elmulasztott, azt ma már. midó'n 
a táplált reményt a nov. 17-ikei kegy. kír. leirat meg
dermesztette, megtenni kötelességének érzi, s kény
telen nyilvánítani, hogy mig az alkotmány hely
reállítva nincs, további tárgyalásokba nem bo-
csátkozhatik ? Épen, mert a marcz. 3-kai k. k. le
irat után nem tettük ezt, ma kettős kötelességünk 
azt megtenni. (Balfelöl: Ugy van!) 

S én ebben a kiegyenlités művére semmi hát
rányost nem láthatok. Ugyan i s : vag}^ el van ha
tározva a kormány, ez alkotmányviszályt, ha más
kép nem lehet, a nemzet által kívánt alapokon 
is megoldani, s ez esetben, ha semmi más akadály 
nincs, csupán ezen határozottabb föllépésünk miatt 
bizonynyal nem fogja az egyezkedés fonalát el
metszeni , sőt az esetben azon hasznát veendjük 
e föllépésünknek, hogy a jelen tétovázó politika 
menetét gyorsitandja ; vagy el van határozva a 
kormány, jelen álláspontját semmi áron el nem 
hagyni, s az esetben eredménye az lesz, hogy há
rom-négy héttel előbb tudjuk meg, mit várhatunk 
e kormánytól. Én ezt is előnynek tartom: minek 
hitegessük addig is magunkat és egymást kölcsö
nösen ? A szakítás, ha jönnie kell, így is, ugy is 
osupán a kormánytól jöhet az által, ha annyiszor 
kifejtett jogos követeléseink teljesítését végkép 
megtagadja. Az önszemrehányás gyötrelmei ez 
utón nem fenyegetik a nemzetet. (Helyeslés bal felöl.) 

S e miatt nyugton végezném is beszédemet 
annak megújításával, hogy Tisza Kálmán indít
ványát pártolom, ha tegnapelőtt e házban egy párt, 
illetőleg a nemzet tekintélyes része, oly gyanúsí
tással nem illettetett volna — igaz, fátyolozottan, 
de mely fátyólon mindenki átlátott — melyet visz-
szautasitani kötelességemnek tartom. Biztosithatom 
t. képviselőtársamat, hogy nem áll egyedül, mi
dőn minden törekvését, oda irányozza, hogy ha
zánk mielőbb állami szervezetének birtokába jus
son ; midőn azon nemesebb eszme vezérli mindenek 
fölött: nemzetünk fentartása, megmentése, bármi 

körülmények között. Igenis ez a czél, és minden 
egyéb csak eszköz. De bocsásson meg tisztelt kép
viselő társam, a gyanúsítás ez eszközöknek nem a 
legjobbika. Elhiheti, hogy bizony alig van valaki 
ma már, ki boszupolitikát űzne: tudjuk azt, hogy 
se az antipathia, se a sympathía politikája nem 
czélra vezető; a mi számunkra csak egy biztos po
litika van : a jogfolytonosság terén tántorithatlan 
megmaradás. (Ugy van!) Ez a politika tette e nem
zetet egygyé, ez tette erőssé. 

Azt e nemzet valóban kiérdemelte volna ma
gán hosszú évek során tűrt szenvedései árán, 
hogy legalább saját fiai fölismerjék s belássák, mi
szerint, ha nincs nyomás, nincs erőszak, mely al
kotmányos jogai és múltja föláldozására kénysze-
rithesse: nincs nyomás, nincs erőszak, mely alól 
menekvési vágya elszeleskedett politika utáni kap
kodásra birja. 

Tudja azt ma már mindenki, hogy csak azon 
nemzet számithat állandó fenmaradásra, mely élet
erejét önmagából képes meríteni. Ez életerő meg
van e nemzetben. Bizonyítják ezt a közel múlt 
küzdelmei. A nemzet bilincsbe verve, elnyomói
nak fegyver és pénz rendelkezésökre, s e küzde
lem alatt a nemzet tekintélyben és európai jelen
tőségben gyarapodott, mig elnyomói kénytelenit-
tettek egymás után letűnni a politikai láthatárról. 

De ez erőnek egy titka van, tisztelt ház! És 
ez az összetartás. Ez meggyőződésem; s bár képes 
volnék e meggyőződést gyönge szavammal erő
sen oltani be mindenki keblébe! Az emiitettem 
küzdelmek között a haza minden polgára, vallás-, 
rang- s nemzetiségi különbség nélkül, összetett vál
lakkal egy tömör phalanxot képezett, mely bár-
merről jött légyen az ellenséges irányzat, rögtön 
arczot formált ellene. A nemzetnek 1861-diki föl
lépését mi tette Európa-hirüvé, ha nem az, hogy 
az összes nemzet mint egy ember állott minden 
nyilatkozata mögött'? Ne tegyük tehát mi ez össze
tartást lehetlenné a jövőre, ne hajtsuk a vizet elle
neink malmára mi magunk; czélunk csak egy és 
ugyanaz lehet, ha a kiviteli eszközök némelyikére 
nézve különbözik is nézetünk. 

Csak még egy kérdést legyen szabad tisz
telt képviselőtársamhoz intézni. Ha ez úttal nem 
sikerülne a kiegyenlités müvét az ő eszméje sze
rint is valósítani, s a provisorium csavarjait ismét 
jobban megszorítanák rajtunk .• Quid tunc ! ? Nem 
volna-e aztán keserves, ha a gyanusitások által egy
mástól végkép elidegenített pártok a közös nyo
más ellen nem bírnának többé közös ellenállást 
gyakorlani, de mindenik egymásra duzzogva más
más zugba volna kénytelen vonulni? 

Beszédemet azon reményem kifejezésével zá
rom be, hogy ez nem fog megtörténni, s jó, mint 
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balsorsban, békésen fogunk haladni egymás mel
lett a közös ezél felé. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Szász Károly! 
Szász K á r o l y : T .ház ! Szorosan a tárgyhoz, 

a kegy. kir. leirathoz, s a ház asztalára letett két in
dítványhoz kivánok szólani. E határok közt marad
nom, int az, hogy a t. ház türelmével visszaélni 
nem akarok (Halljuk! Halljuk!), s mert a con-
jecturális politika széles tengerére bocsátani gyön
ge sajkámat úgy sem merészelném. Mi lesz ekkor, 
vagy akkor, mi következik eme vagy amaz eshe
tőség u tán : nem tudom; de azt tudom.hogy köte
lességünket minden adott perczben teljesítenünk 
kell ; a mit a haza ránk bizott, a mit a haza tőlünk 
vár, az alól semmi körülmények közt nem lehet, 
nem szabad kivonnunk magunkat. 

A kegy. kir. leiratnak sem ereszkedem hosz-
szasabb bírálatába. Nem tudom, milyen hatást tett 
ez okmány a t. ház tagjaira; én egy szempontból 
mesterműnek mondanám azt : mert ha czélja az 
volt, hogy roszabbnak mutassa magát, mint a 
minő valóban, s az által kelletén túl is lehangoljon 
s elkedvetlenítsen, ha azon kevés jót, a mit nyújt, 
vagy inkább igér, úgy el akarta burkolni, hogy 
csak nehezen legyen megtalálható, azt pedig, a mi 
lehangol és megdöbbent, szembeszökő előtérbe 
akarta állítani, — ha ez volt czélja, azt, mondha
tom, nem csak nálam, de talán országszerte teljes 
mértékben elérte, s ez esetben valódi kis mestermű. 
(Derültség.) Hiszen tagadhatlan — bocsásson meg 
a közvetlen előttem szólott tisztelt bará|om, de még 
is tagadhatatlannak tartom — hogy a nov. 17-di-
kei kegy. kir. leirat a marczius 3-dikaihoz képest 
nem épen csekély közeledést foglal magában: 
mert hiszen azt, mit az megtagadott, vagy hallga
tag mellőzött, a felelős parlamentáris kormány el
vét kimondja; mit az sürgetőleg követelt, a recon-
stitutio előtti revisiót, nem sürgeti tovább, sőt azt 
mondja, hogy jogos kívánalmainknak immár kü
szöbén állunk. (Zaj a hal oldalon. De csak mondja!) 
De mind ez mily halványan, mily burkoltan, mily 
háttérbe állítva, igazán — mint tegnapelőtt egy 
kitűnő szónokunk monda — mintha csak egy lát-
körünkön kivül levő test ránk eső bágyadt ár
nyéka volna! Ellenben mind az, mi még most is jo
gaink tagadását vagy megszorítását czélozza, mily 
kirivólag, mily bántólag van előtérbe oda állítva; az 
a bizonyos három pont mily magasan emelkedik ki 
az egésznek lanyha szövegéből, mily ijesztőleg van 
oda állítva, hogy ne mondjam oda lökve, mintha 
a Tátrát, Fátrát és Mátrát látnám a sekély lan
kaságból kimagaslani zordon , kietlen, áldatlan 
ormaikkal! A kormány , szeszélyes nagybácsik 
szokása szerint, egy kis kedvet akart nekünk csi
nálni, de azt egy úttal már előre el akarta rontani. 
(Derültség.) Nekünk azonban kedvünket elrontani 

hagynunk nem szabad, hanem zavartalan nyuga
lommal mennünk kell az önmagunk által kijelölt 
utón. (Helyeslés. Zaj.) 

Hyen lévén, uraim, a kegy. kir. leirat, ter
mészetesnek találom, hogy azzal szemben, még 
mindig lefoglalva tartott jogainkat követelnünk, 
alkotmányunk tettleges helyreállítását sürgetnünk 
kell. S ebben a ház asztalára tett mindkét ja
vaslat, és azt hiszem, az egész ház minden tagja ki
vétel nélkül megegyezik. Hogy ezt pártolom, mon
danom sem kell; ámbár nem tehetem, hogy ki ne 
fejezzem , hogy e részben is Pest belvárosa érde
mes képviselőjének körvonalozását fogadom el, 
mint a mely erőteljesebb, határozottabb, s minde
nek fölött kifejezőbb (Helyeslés a jobb oldalon), mint 
Debreczen városa egyik érdemes képviselőjéé. El
tér azonban a két indítvány egymástól abban, mi 
a leiratnak a 15-ös albizottság munkálatát érintő 
pontjaira adandó feleletet illeti. Mig DeákFerencz 
t. képviselőtársunk indítványa kimondja, hogy 
ama munkálat még nem fekszik a ház előtt, s arra 
nézve a ház csak akkor fog nyilatkozhatni, ha az 
a 67-es bizottság által ide fog terjesztetni, egy
szersmind azonban a ház marczius 1-ei határo
zatát teljes érvényben kívánja fentartatni: addig 
Tisza Kálmán t. társunk a leirat e pontjait tulaj
donképen mellőzni, s egyenesen azt kívánja ki
mondatni, hogy a ház, alkotmányunk tettleges 
visszaállítása előtt, immár tovább nem mehet s 
még bizottságilag sem munkálódhatok. 

Mellőzve, t. képviselőház, azt, hogy a hoz
zánk intézett szóra még akkor is felelni illik és kell, 
ha arra egyebet nem is mondhatunk, mint azt, 
hogy a dologra érdemleg még nem felelhetünk, 
mellőzve, mondom, ezt, őszintén megvallom, tel
jességgel nem látom elégséges okát annak, miért 
kelljen a háznak marczius l-jén hozott végzését, 
melyet még a marczius 3-dikai leirat után is fen-
tartott s melynek végig vitelében csupán az elna
polás szakította meg, a november 17-dikei le
irat után megváltoztatnia. Hiszen a túlsó oldal 
tisztelt tagjai, s ezek közt maga a tisztelt indítvá
nyozó is, sokkal a marczius 3-ikai leirat után is 
részt vettek a 67-es, illetőleg 15-ös bizottság mun
kálkodásaiban; részt vettek — mint magok mon
dák s mint tudom — azon reményben, mely az 
egész házat marczius 1-én hozott végzésének fen-
tartására birta, azon reményben t. i., hogy azon 
idő alatt, mig a 67-es választmány elkészül munká
latával, alkotmányunk tettleg is helyre fog állít
tatni. Munkálkodjanak tehát tovább is ezen remény
ben, melyhez a jelen leirat, ha csak egy lépéssel is, 
de tagadhatatlanul közelebb vitt mindnyájunkat; 
hisz a 67-es választmány még nem fejezte be mun
kálatát, s így a remény utolsó határideje még nem 
járt le ; {Ellenmondás a bal oldalon) bár a lejárás-
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hoz, mint a tizenegyen lévő óramutató az óra kon-
dulásához, már igen közeljutott. (Helyeslésjobbról.) 

Én, t. ház! őszintén megvallom, hogy azok
ban, mik eddigelé a túlsó részről elmondattak, okot 
azon végzés megmásitására teljességgel nem látok; 
sőt mind magában az indítványban, mind az azt 
támogató beszédekben tudnék okokat és érveket 
találni épen a ház által megkezdett munka foly
tatására: (A bal oldalon : Tehát hallj tik!) mert hiszen 
mind maga az inditvány, mind annak egyik támo
gató szónoka Podmaniczky Frigyes b . barátom, 
csak az imént is jónak látta kiemelni, hogy szük
séges és kivánatos a különböző nemzetiségek s 
egyéb érdekek mielőbbi kielégítése. És kérdem: 
vajon ez érdekeknek nagyobb megnyugtatására 
szolgál-e tétlenségünk? (Zaj a bal oldalon.) Vagy 
ha a jelen szomorú körülményeknél fogva törvé
nyeket nem hozhatunk, legalább azok hozhatására 
készségünket, előmunkálataink tovább folytatásá
val, bebizonyítjuk ? (Helyeslés a jobb oldalon.) Vajon 
azzal nyugtatjuk-e meg inkább ama kielégítést váró 
érdekeket, ha munkálatainkat nem folytatjuk, vagy 
az által , ha azoknak kielégítése érdekében el
megyünk addig, meddig a törvényes állás és a 
nemzeti becsület engedi ? (Helyeslés a jobb olda
lon.) Mert, uraim ! Podmaniczky báró tisztelt ba
rátom szükségesnek látta, talán ellenünkben oly 
nyomatékosan kiemelni , hogy ő csak oly ki
egyenlítésben nyugszik meg, s csak oly megol
dáshoz nyújt segédkezet , mely hazánk jövőjét 
biztosítja: én ugyanezt részemről is, minden félre
magyarázás kikerülése végett, ellenében szintén 
nyomatékozni kívánom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
De ez iránt egészen nyugodt is lelkiismeretem: 
mert míg szorosan törvényhozói munkába eddig 
se fogtunk, s alkotmányunk helyreállítása előtt 
bizonyosan ez után se fogunk: azt nem mondtuk 
soha, hogy előkészítő munkálkodással, anyaggyűj
téssel nem foglalkozhatunk ; sőt azzal tettleg fog
lalkoztunk is, nem csak a 67-es közösügyi, ha
nem több rendbeli nagy választmányainkban is bi
zottságilag, melyeknek azonban munkálatai, ha 
egészen elkészülnek is, törvény érvényével nem 
birhatnak a mindkét részről kiegészített törvény
hozás közmegegyezése nélkül. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) Ezzel, azt hiszem, semmit se vétünk a 
legszorosabb politikai óvatosság ellen, melyre Ti
sza Kálmán tisztelt barátom, indítványát támoga
tó beszédében, hivatkozott. Az óvatosság, t. ház! 
mint minden a világon, különbözőleg fölfogható. 
Az evangeliomi szolga is óvatosságnak nevezte a 
maga eljárását, midőn a gazdája által rá bizott egy 
talentomoeskát, a gazda szigorától való félelmében, 
hevertette, mig az öt és tiz talentomos két szolga a 
rá bízottakkal kereskedett, munkálkodott, sáfár-
kodék. Ránk gazdánk, a nemzet, nem bizhatott, 

fájdalom! tiz talentomot, mint bizott volna akkor, 
ha törvényes alkotmánya egész teljességében ke
zében van ; de bizott egyet, annyit amennyit biz
hatott, alkotmánya visszaszerzését, s annak érde
kében előkészítését azon munkálatnak, mely a tör
vényhozás nagy épületéhez a szükséges anyagot 
szolgáltatandja; s a meddig megbízása terjed, 
s a meddig törvénye és becsülete sérelme nél
kül munkálkodhatunk : addig munkálkodnunk kell. 
{Helyeslés a jobb oldalon.) Tőlünk azt — ter
mészetesen — nem várja a nemzet, hogy al
kotmánya fölött alkudozzunk, s a törvényhozói 
jogból őt megillető részét föladjuk, vagy könnyel
műen elharácsoljuk; de azt várja és követeli, 
hogy, épen alkotmánya visszaszerzése érdekében, 
se a kérés ostromával, se a munka fáradalmaival 
föl ne hagyjunk. (Helyeslés.) 

Pártolom^egész terjedelmében Deák Ferencz 
indítványát. {Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . : T. képviselőház! Hin
nünk kell, vagy helyesebben: hinnünk kellett, 
hogy a kormány, okulva a súlyos tapasztalásokon, 
véget akar vetni azon mindkét részre sorvasztó 
törvénytelen állapotnak, mely jelenleg hazánkban 
uralkodik. Hinnünk kell, helyesebben mondva : 
hinnünk kellett, hogy a kormány találkozni akar 
őszintén a nemzettel, hogy a kormány óhajtja a 
kiegyezkedést; sőt a jelenlegi tanácskozás tárgyát 
képező kegyelmes királyi leiratban a kormány 
őszintén bevallja , hogy ezt az utóbbi esemé
nyek eíutaiithatlan követelésének elismeri. Ez 
ország képviselő testülete, már az 1861-ik évben 
oly remekül szerkesztett két föliratában, és a múlt 
ülésszak föliratában is, nyíltan, őszintén, minden 
utógondolat nélkül, késznek nyilatkozott a kiegye
zésre, és találkozási helyül kimutatá a soha jogilag 
meg nem szüntethető jogfolytonosságnak az örök 
igazság fáklyájával bevilágított terét; nyíltan és 
őszintén kinyilatkoztatta egyszersmind azt is, hogy 
a kiegyezés létrejöhetése czéljából áldozni kész, ál
dozni kész sokat, mit álladalmi önállásának, élete 
ezen egyetlen és legfőbb föltételének föláldozása 
nélkül áldozhat; a kormány pedig jónak látta, foly
tatván szakadatlanul az absolutismus gyászos mun
káját, ezen őszinte és nyilt nyilatkozatokra előbb 
a jogeljátszás gyilkos theoriájával, és utóbb az 
elvben elismerés „Nesze semmi fogd meg jól* el
vével felelni. (Zaj, derültség, ügy van!) 

Hogy hova vezette a birodalmat e politika-, 
azt ecsetelni nem föladatom: a ki erre nézve ma
gának biztos tudomást akar szerezni, menjen Sol-
ferino és Königgratz vér áztatta mezeire; olvassa 
meg a villafrancai és prágai békekötések pontjait; 
elmélkedjék a fölött, mik történnek jelenben, kü-

I lönösen egész Németországban; számlálja meg a 
| megszámlálhatlan államadósságokat; tekintsen szét 
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a Lajtán innen és Lajtán túl : és ha az összes foga
lomvilágban egy e képhez hasonlót keres , alig 
hasonlítható ez véleményem "szerint jobban más
hoz, mint egy requiemhez, melyben a róm. kath. 
liturgia szerint nincs glória , nincs credo , de van 
csak örökös offertorium, végén pedig hiányzik a 
benedictio. (Tetszés a bal oldalon. Taps.) 

De azt mondhatja valaki erre nékem, t. ház: 
íme a kormány megváltoztatta eddigi politikáját, 
okulván az eddigi tapaszfalatokból, kivetkőzött a 
jogeljátszás és abáolutismus elméletéből. Ha ez 
igaz, uraim, kérdem: mért nem fogadja el tehát a 
kormány találkozási helyül azon tért, melyet neki a 
hu és hűségét számtalanszor a vérkeresztség által is 
megpecsételt nemzet oly őszintén és annyiszor föl
ajánlott ? Kérdem . tisztelt ház , ha ez igaz : miért 
nem követi a kormány csak a közönséges életből 
vett azon példát, hogy ha egy ellenemmel őszin
tén, nyíltan, utógondolat nélkül ki akarok békülni, 
egy oly ellenemmel, kit a kedvező szerencse és 
idegen kölcsönzött erő által letörni szerencsés vol
tam , nem azt követeli-é az annyiszor emlegetett 
bizalom, loyalitás, nem azt követeli-e maga a bé
ke tartóssága iránti hit , hogy ne alkudozzam a le-
nyügzöttel , hanem oldozzam fel lánczaiból, aztán 
lépjek vele szembe és egyezkedjem, mint szabad 
ember szabad emberrel? Csak így hiszem létre jö
hetni a biztos kiegyezkedést, csak így hiszem, hogy 
a kiegyezkedés tartós és üdvhozó lehet. (Helyes
lés a bal oldalon.) Azonban a jelenlegi kormány 
folytatván mindenben az absolutismust, eresztett-e 
meg a nemzet lánczain csak egy szemet is ? Nin-
csenek-é még jelenben is lefojtva helyhatóságaink? 
Nem szedik-é jelenben is erőszakos katonai execu-
tiók a már koldussá lett nép utolsó filléreit ? Nem 
hurczoltatnak-e jelenben is e hon fiai önkényesen, 
világos törvények ellenére, el családi köreikből? 

És midőn, t. ház, a nemzet képviselői, lefojt
va mindezen fájdalmat szivökbe, készségök vilá
gos bemutatására hozzáfognak az előmunkálatok
hoz : a kormány úgy tesz előre is a nemzettel, 
mint a gondos atya, ki gyermeke játszó kardjából, 
még pedig csak játszó kardjából, azért csupán, 
hogy később valami baj ne essék, meghagyván hü
velyét és markolatát, igér rá szép piros kardkö
tőt, de a pengét el akarja venni. Ilyennek találom 
én, t. ház, a jelenlegi királyi leiratot. Folytatását 
látom benne az eddig is annyiszor hangoztatott 
üres ígéreteknek, a nélkül , hogy hazánk jövendő
jére nézve legkisebb reményt meríthetnénk. 

Van azonban ama k .k . leiratban egy hely, a 
melyről azt hiszem, hogy a haza minden gon
dolkozó férfiának szivében örömöt gerjeszt: és ez 
az egy hely az, mely a birodalom lajtántúli népei
nek felelős kormányzatot igér. Én őszintén, szívem 
mélyéből üdvözlöm a lajtántúli népek felelős kor

mányzatát ; kívánom, hogy minél hamarabb egész 
kiterjedésében élvezhessék; és midőn ezt teszem, 
ezt nem csak az önzetlen emberbaráti szív mondat
ja velem, de mondatja egyszersmind azon erős tu
dat , hogy valamint ők a mi , úgy mi az ő felelős 
kormányzatukban találhatjuk meg alkotmányos 
életünk legerősebb biztosítását. Kimondotta ezt 
már az 1847. és 1848-iki pozsonyi országgyűlés
nek fölirata, midőn így szól O cs. kir. Felségéhez, 
V-ik Ferdinánd, Magyarország királyához : „Nyug
tassa meg Felséged a kedélyeket, adjon birodalma 
többi népeinek is constitutiót! * (Helyeslés.) 

De visszatérve a kegy. kir. leirat közvetlenül 
bennünket érdeklő tartalmára, miután én azt 
olyannak látom, mint imént előadtam: vélemé
nyem szerint is nem tehet a t. képviselő testület 
egyebet v mint , hogy egy újabb föliratot in
tézzen O Felségéhez, mely föliratban előadván 
a már annyiszor előadottakat, kérje és sürgesse 
a már annyiszor kérteket. S ezen föliratban elke-
rülhetlennek s szükségesnek látom egyszersmind, 
nehogy szokás szerint ezt ismét fölhasználják el
lenünk, hogy a t. képviselőház a felelősséget e te
kintetben magáról elhárítsa, kifejezni azt, hogy a 
képviselőház, mihelyt jogos és törvényes követel
ményei kielégíttetvén, ez országban a törvény és 
alkotmány teljességben vissza lesz állítva, első és 
legszentebb kötelességének ismeri, e hazában lakó 
nem-magyar nemzetiségű, minden hitfelekezetű, 
de a haza ép oly hŰ s a hazát forrón szerető fiai
nak jogos és alkotmányos kivánatait törvény ál
tal biztosítani. (Helyeslés.) De szükségesnek találom 
egyszersmind kimondatni ezen föliratban — ez 
esetben a további készségnek kinyilvánítása mel
lett— azt, hogy mindaddig, mig e hazában a tör
vényes állapot teljességben és nem elvben, de 
tényleg visszaállítva nem lesz. tovább megkezdett 
munkáinkban nem haladhatunk. 

Elismerem én, t. képviselőház ! részben azon 
nyeremények nagy fontosságát, melyeket Buda 
városa érdemes képviselője néhány nap előtt itt e 
házban a közös viszonyok miként rendezése tár
gyában már kiküldött bizottság eddigi működése 
által ránk nézve eredményezetteknek nyilvánított; 
de bátor vagyok kérdeni: vajon nem azon remény
ben választotta-e meg a t. képviselőház a bizottsá
got, és megválaszthatta volna-e azon remény nélkül? 
vajon nem azon reményben utasitotta-e a t. ház a 
bizottságot működésre, s utasíthatta volna-e azon 
remény nélkül, hogy jogos és méltányos kívánal
maink , az országban a jogállapot visszahelyezése 
által, a legrövidebb idő alatt ki lesznek elégítve ? 
S ha e remény teljesítését veszszük a mai napig vizs
gálat alá, megfelelnek-e arra a tények? ha pedig a 
reménynek jövendőbeli teljesítése felé nézünk, meg
felel-e arra a kegy. kir. leirat? Kérdem, ha vajon. 
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más volt-e az egyedüli ok, hogy a bizottságot 
már a múltkor kineveztük, mint az, hogy a kép
viselőház készségének élő bizonyságát adja ? Hogy 
a készség mi módon viszonoztatik, erre megfelel 
a kegy. kir. leirat. Ha azon előnyök, melyeket 
az általam igen tisztelt képviselő úr múltkori be
szédében fölhozott, valóban léteznek, bátor va
gyok kérdeni, hogy azon munkálat, mely okvetle
nül azon előnyöket ránk nézve már eddig is ki
nyerte , nyert-e súlyában valamit az által, hogy 
jelenleg még csak a 15 tagból allé alválasztmány 
többségét biró munkálat folytattatván, az talán a 
67 tagból álló bizottság jóváhagyását is kinyerni 
szerencsés leend ? Én részemről ez által e munká
latnak stílyát és hatását legkevésbbé sem látom 
nevelhetni, mert azt hiszem, hogy jelen körülmé
nyek között ez az, a min túl a jogfolytonosság vi
lágos megsértése nélkül semmi esetben és semmi 
szin alatt tovább nem mehet a ház; ha pedig el
lenben a további működés megszüntetik, ez által 
két positiv nyereményt látok részünkre: egyik az, 
hogy lehetlenné tettük a jelenlegi kormánynak, 
hogy 0 Felségét tovább a kíegyezkedés ez úton 
létre jöhetése reményével kecsegtesse : és ebből fo-
lyólag másodszor az , hogy én hiszem 0 Fel
sége nyilvánított alkotmányos érzületétől, s ezt 
azoknak, kik a munkában tovább haladni akarnak, 
természet szerint még inkább kell hinniök, hogy, 
ha látva az eddig követett eljárás czéltalanságát, 
minden időveszteség nélkül oly tért nyitand, me
lyen, jogos és törvényes kivánalmaink teljesítése 
után, az óhajtott kíegyezkedés létre jöhetend. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Még egy van, t. ház, a mit ide vonatkozólag 
felelet nélkül nem hagyhatok. (Halljuk!) Egy , a 
túlsó oldalon ülő t. képviselő ur fölemiitette, hogy 
azon esetben, ha tán a munkálkodások megszün
tetése általunk mondatnék ki s a kiegyezés ez al
kalommal ismét létre nem jöhetne : súlyos felelős
ség hárulna ránk. Én, t. ház, erre azt felelem, 
hogy midőn a jogfolytonosság terén állva meg
győződésemet követem, a felelősséget magamra 
vállalni soha sem félek; de igenis félek magamra 
vállalni akkor, ha a jogfolytonosságból, szerintem 
hazám lételének, mindnyájunk üdvének azon 
egyetlen legfőbb védpaizsából, egyetlen lépést en
gedni tudnék. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) Csak 
akkor félnék azt magamra vállalni, ha tenni tud
nék valamit, a mi meggyőződésemmel ellenkezik. 

Véleményemet röviden összefoglalva: mondjuk 
ki mindezt egy 0 Felségéhez intézendő föliratban; 
mondjuk el őszintén, mondjuk el nyí l tan, de 
mondjuk el határozottan és mondjuk el azon tisz
telet hangján, mely e nemzet gyermekei kebelé
ben a fejedelem iránt mindig élt. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Éljen
zés a bal oldalon-) 

Tóth Vilmos jegyző: Tóth Lőrincz! 
T ó t h L ő r i n c z : Tisztelt ház! A megelőző 

igen ékes és tartalomdús szónoklatok után, melyek 
azonban, megvallom, nagy részben a napirenden 
levő kérdés szoros keretén túl csapongtak, az én késő 
előadásom bizonyosan csak igen halvány lehet, in
kább csak böngészés, mint szüretelés. Azért csak 
röviden a napi kérdés lényegére fogok szorítkozni, 
úgy, mint az a maga egyszerűségében előttem mu
tatkozik. (Halljuk!) 

Nem fogom a tisztelt szónokokat követni a 
kegy. kir. leirat kritikájában, a melyről nekem 
sem lehet egyéb véleményem, mint hogy abban 
két ellenkező s egymást megsemmisítő szel
lem, Ormuzd és Ármány, a jó akarat és rontás, a 
baladás és negatio szelleme lakik, és azért a maga 
kétértelműségében nem mondathat el velünk egye
bet, mint a mit néhány nap előtt egy igen geniális 
szónok mondott róla, hogy wmajd meglátjuk, mi 
lesz belőle." Mihez én esak azon szerény megjegy
zést vagyok bátor csatolni, hogy ha nem mun
kálkodunk és előre nem haladunk, akkor minden
esetre semmi sem lesz belőle. (Ügy van ! a középen.) 
Nem akarom továbbá a kormányt, vagyis inkább 
annak azon részét, melynek felelősségtelen tanács
adásából ezen kétséges jellemű kir. leirat, és annak 
bizalmat valóban nem gerjeszthető része szárma
zott , tovább űzni azon az úton, a melyen az már 
elég bőven kiszenvedte a két oldalról vesszőzött 
katona fájdalmát, (Derültség) mert megvallom, e te
kintetben én is azon véleményben vagyok, mint 
tisztelt barátom Szentkirályi, hogy tulajdonképen 
nem ismerem ezt a kormányt, nem tudom, kié a 
meglevő bűn és h iba , és a netalán lehető érdem , 
nem tudom, kitől származik a kegy. kir. leiratban 
az, a mi benne némileg jó, megnyugtató, egészsé
ges, és az, mi benne rósz, bántó és amazt meg
mérgező. 

Nem akarok ezúttal bővebben kiterjeszkedni 
azon érvekre se, melyek a ház eddigi többsége el
járásának igazolására az úgynevezett magas po
litikából , az összes európai államviszonyokból, 
Magyarországnak az európai államrendszerben el
foglalt helyzetéből és providentiális történelmi 
missiójából meríthetők, melyekről annak idejében 
hiszen lesz még alkalmunk beszélni; hanem szo
rosan csak indokolni akarom a napi kérdés iránti 
véleményemet, és egyszersmind ezen kérdésnek 
némely, még tán eddig nem érintett húrjait futó
lag megpendíteni. (Halljuk!) 

Két indítvány közt kell választanom : mind
egyik a szigorú és következetes jogfentartás, a 
nemzeti dogmává emelt jogfolytonosság indítvá
nya, s ebben mind a kettő megegyezik; de inig 
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Pest belvárosa t. követének indítványa egyszers
mind a kiegyenlítés és előrehaladás, addig a má
sik indítvány a megállapodás, ső't, mondhatnám, 
a visszalépés jellegét viseli homlokán. Én tehát 
e két indítvány közó'l, előzményeink szerint, azt 
tartom csak helyes- és eorreetnek, és egyszers
mind czélszerűnek, mely a jogok fentartása mel
lett egyszersmind a kiegyenlítést sem hátráltatja. 

Fölfogásom szerint ezen mai napi kérdéshez 
való viszonyunk igen egyszerű. Első és második 
föliratunkban bőven előadtuk törvényes kivána-
tainkat. Ezen törvényes kivánataink, méltó és jo
gos várakozásunk ellenére, nem teljesíttettek, mert 
alkotmányunk tettleg életbe nem léptettetett. A 
jogoknak puszta elvi elismerése pedig, föltéve, 
hogy , mint némelyek állítani akarják, a kegy. kir. 
leiratban benne foglaltatnék is, mi a magyarázat
tól függ , de a mit én abból — megvallom — kiol
vasni nem tudok, de, mondom, ha benne foglaltat
nék is, az nem egyéb, a mint másszor is mondtam, 
mint keserű gúny, Ott hol az élettel és valósággal 
kiáltó ellentétben áll, a mint p . o. ily ellentétben 
áll az adó-megajánlási és kivetési jog elvi elisme
rése azon elzúzó adó-rendszerrel s a nálunk most 
is működő, szeretetre méltó adó-executióval, mely 
alatt országunk népe roskadozik, és a mint kiáltó 
ellentétben áll az ujonczállltási jog elvi elismerése 
Szadovánál és Königgratznél elvérzett fiaink és 
testvéreink hasztalanul elpazarlott vérével. I ly kö
rülmények közt,igen természetes, hogy a jogfoly
tonosság alapján, kivánatainkat ismételve és erélye
sen kell sürgetnünk. Midőn azonban ezt teszszük, 
és midőn e tekintetben előbbi kötelesség-hű eljárá
sunkat folytatjuk, nem lehet egyszersmind letenni 
a háznak azon határozatát, melyet valóban nem 
a kormány iránti udvariasságból, nem annak szép 
szeme iránti hódolatból, hanem egyenesen a mé
lyen érzett szükségesség és saját érdeke által indít
tatva hozott, hogy t- i. a közös ügyek tárgyában 
készítsen egy bizottság előkészitő javaslatot. Ha 
ezen határozat visszavétele a márczius 3-ikai leirat 
után nem találtatott szükségesnek s a körülmé
nyek által motiváltnak, a most fenforgó körülmé
nyek közt is, a mostani kir. kegy. leirat után, mely 
az előbbinél bizonyára nem roszabb, ha egyéb
iránt nem is kielégítő, e szükség nem forog fön. 

A dolog ily egyszerű helyzetében, a melyre 
alapíttatott a Deák Ferencz indítványa, más ol
dalról indítvány tétetett, hogy hagyjunk föl mun
kálatainkkal, mindaddig ne haladjunk azokban 
csak egy lépést se, mig törvényes kivánataink nem 
teljesíttetnek, mig sérelmeink nem orvosoltatnak. 
Igen sajnálom, hogy ennek ellenében az általunk 
követendő eljárás indokolására tovább kell men
nem, mint pusztán csak oda, hogy van a háznak 
egy, ekkoráig teljesítetlen határozata, melyet tel-

1 jesíteni kell, hacsak egészen szokatlan utón járni 
és következetlenségbe esni nem akarunk. Tulaj
donképen ez az, a mi a mai fenforgó kérdésben el
döntő, és minden, a mi ezen túl van, a napi kér
désre, ugy gondolom, nem szorosan tartozik, és 
ennek ellenében csak az érne valamit, ha bebizo
nyíttatnék, hogy azóta oly nyomatékos és meg
győző uj okok fordultak elő, melyeknél fogva ezen 
határozatot most már el kellene vetni. Hitem sze
rint azonban, az országgyűlés elnapolása óta, a vi
szonyokban és körülményekben semmi alapja és 
indokolása nem fekszik annak, hogy leglényege
sebb ügyeink, legégetőbb életkérdéseink megol
dásának szükségét, melyet akkor oly élénken érez
tünk, most már ne érezzük, és hogy, a mi ezelőtt 
Öt hónappal, és pedig a t. ház majdnem átalános 
óhajtása szerint, szükségesnek és elodázhatlannak 
mutatkozott, hogy az most már e perezben fölös
leges és korszerűtlen lenne. (Zaj. Halljuk!) Meg
vallom, t. ház, hogy igen sok történt azóta, mit a 
rósz kormányok keserű tanulságul mutathatnak föl 
a jövő rettentő példájára, és a mi a boszúló Neme
sis létezésének rémképével megdöbbentve hathat 
azon bűnös államkontárok lelkiismeretére, kik 
botor elméleteiknek föláldozták a gyakorlati igaz
ságokat, és az elbizakodottság szemüvegén keresz
tül erőnek látták az erőtlenséget. Az egységes és 
egy kalap alá gyűrt Ausztria, valamint előbb már 
Lombardiát, ugy a legutóbbi egyetlen egy szeren
csétlen hadjárat alatt, elvesztette Adria gyöngyét, 
a szép Velenczét, a kisebb Poroszország által ki
szoríttatott Németországból, és bebizonyította a 
rósz kormányzat régi és ujabb bűnök által oko
zott erőtlenségét. De kérdem, hogy mindezek által 
motiválva van-e az, hogy megszűnt volna már 
dolgaink rendezésének szüksége, hogy megszűnt 
volna azon óhajtásunk, a mely bizonyosan közös 
óhajtása mind azoknak, kik aggodalmas szemekkel 
és gondtelt kebellel néznek a jövőbe ? — Auszt
ria erejében tetemesen megfogyatkozott, a szemér
metlen kormánypolitika kudarezot vallott; de épen 
ez által, és épen ennélfogva, ezen nagy tanul
ságok után, midőn azok, kik a szerencsétlenségnek 
okozói voltak, ha szemeik vannak és látni akarnak, 
láthatják a romlást és pusztulást systémjök nyo
main ; ha füleik vannak és hallani akarnak, hall
hatják a népek panaszait, átkait, és a megelégedet-
legség moraját, mely zúg, mint a haragvó tenger; 
és ha egyátalában érzékök van, érezhetik a köz
vélemény súlyát, járják bár a képmutató peniten-
tia mezítlábas processióját Rómában, (Derültség) 
vagy foglalják el a nekik mindig kedves, mindig 
szükséges, a számukra mindig reservált, és minden 
kormánytól elfogadott elnöki széket Bécsben; ha 
ezen férfiak végre most kénytelenek meggyőződni 
a felől, hogy az általuk követett eljárás a lehető 
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legroszabb volt; midőn a nyugati nagyhatalmak 
egyetemi eg — kivévén csak Dr. Schindlert et Com-
pagnie-t — (Derültség) erélyesen ajánlják Auszt
riának a gyors kiegyezést • midőn az ausztriai né
metségnek józanabb része — innen ismét kivéve 
Dr. Schindlert et Comp. (Ugy van!) — a nagy 
Németországból kiszorítva, azon veszélytől fenye
getve, mely által magunk is fény égettetünk, t. i. 
a kancsuka veszélyétől, most már ezen körül
mények között lemondanak a merev centralisatio, 
a sikertelen germanizálás törekvéseiről: mindezen 
körülmények közt. mondom, kevésbbé, sőt nem 
eró'sebben vagyunk-e hivatva, alaposan remélhetni 
azt, hogy dolgaink rendezése, a függő kérdések 
megoldása kielégitőleg és jövőnket biztosítókig fog 
eszközöltetni ? (Helyeslés) hogy azon birodalmi 
népek, melyek eddig velünk ellentétben voltak, 
most ábrándjaikból kijózanulva, a közel múlt nagy 
tanulságai által okulva, velünk kezet fogva, fogják 
a szabadság nemes és nagy munkáját előmozdí
tani, és hamis prófétáikat, hamis tanácsadóikat ki
utasítani azon templomból, melyet a testvéri egyet
értésnek emelünk? hogy végre 0 Felsége a csá
szár is. meggyőződve, ezen kézzel fogható tanulsá
gok által, az eddigi tanácsadásnak helytelen, veszé
lyes, bűnös eljárásáról, azon útra tér, mely a trón
nak erejét és fényét, a mely egyszersmind népei
nek jóllétét egyedül biztosíthatja, t. i. a törvényes
ség, és a törvényesség bölcs képviselője Deák Fe-
rencz által kijelölt térre ? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Hogy részleteiben milyen legyen ezen meg
oldás, az a közügyi dolgozatnak érdemére tartozik, 
és a nemzetnek erélye és szilárdsága lelkesen fog 
ellenszegülni minden nyilt és minden beburkolt 
beolvasztási törekvésnek. De most csupán csak ar
ról van szó, hogy munkálkodjunk, hogy előkészü
leteket tegyünk. Milyen legyen az a munkálat, azt 
a nemzet képviselői azon hűségérzettől áthatva fog
ják majd meghatározni, melylyel tartoznak hazá-
joknak, a nép valódi érdekeinek és megbízóik vá
rakozásának. 

Ennek ellenében mit tartalmaz a másik ol
dalon tett indítvány? Nem kevesebbet, mint azt, 
hogy most azonnal "szüntessünk meg minden to
vábbi munkálkodást és előkészületet, hogy még 
csak meg se kisértsük a becsületes, a haza érde
keivel megegyező kiegyezést, azon kiegyezést, 
melynek szükségét a t: háznak legnagyobb része, 
majdnem összessége elfogadta. Midőn t. képviselő
társam, Deák Ferencz indítványt tett a 67-es bi
zottság kiküldése iránt, ehorusban elfogadták, hoz
zájárultak ezen indítványhoz a háznak minden po
litikai árnyalatai (Ellenmondás a szélső bal oldalon), 
igen csekély kivétellel. Kérdem én, van-e most ok, 
hogy megszüntessük ezen becsületes kiegyezés kí
sérletét? Én részemről megvallom, hogy erre nézve 

még ekkoráig meggyőző okot nem hallottam, és 
hogy engem e felől az általam igen tisztelt debre-
czenvárosi képviselőnek okoskodása meg nem 
győzhetett. O azt mondotta, és főképen abban köz
pontosul okoskodásának súlya és ereje, hogy nem 
következetlenség visszatérni, visszavonulni azon 
útról, a mely károsnak és veszélyesnek mutatko
zik. De ha ezen út valóban káros volna, a melyen 
járunk — a mit én bátor vagyok kétségbe vonni 
— kérdem, hogy a határozathozatal óta lett-e ká
ros ? Ha káros most, károsnak kellett lennie akkor 
is; ha pedig nem volt káros akkor, nem káros 
most sem, és véleményem szerint valóban nem ká
ros. (Helyeslés a jobb oldalon.) Hogy ezen út ve
szélyekkel jár, azt én tagadni nem akarom; de 
épen azért vagyunk férfiak, hogy szálljunk szembe 
a veszélyekkel, azért vagyunk a haza vénei, hogy 
e tekintetben használjuk a kellő óvatosságot. Én azt 
hiszem, hogy a nemzet és a nemzet képviselőinek 
erélyétől és óvatosságától függ, hogy azon veszé
lyes utón se az oroszlán barlangjába, se a kigyó 
fészkébe ne tévedjünk. 

Mit akarunk mi, és mi lesz a 67-es bizottság 
föladata ? Előkészítés. Az eszméknek, elveknek, 
viszonyoknak tisztázása és egymással meg-értetése; 
nem törvényhozás, nem valamely kötelező diplo-
matiai lépés, a mely által lelkünket lekötnők a go
nosznak, ha ugyan erre egyátalában kedvünk 
volna, mire azonban, úgy hiszem, kedve senkinek 
sincs.Oly viszonyban áll ez még a bevégzéshez, nrinő 
viszonyban áll például, nem is az eljegyzés, hanem 
a leánynézés, magához a házassághoz. (Derültség. 
Ugy van! a jobb középen.) Áthidalás a föladat, a 
mely bennünket ezen chaoticus, valóban igen szo
morú és kétségbeejtő állapotból, melyben vagyunk, 
reményeink partjára vezessen. Ha szükségesnek 
tartottuk a hidat, a melyen most már alkotmá
nyos szomszédainkhoz közeledhessünk, és azokkal 
kényelmesebben érintkezhessünk, vajon meg kell-e 
szüntetnünk e hid építését azért, hogy a hid alatti 
folyam megapadt. erejében megfogyatkozott ? 
(Elénk helyeslés a jobb középen) — de azt nem mond
hatjuk ám, hogy egészen kiszáradt és hidra szüksé
günk nincsen többé: s várjunk-e éhen, szomjan, mint 
„rusticus expectans dum defluat amnis", míg a fo
lyam egészen kiszárad, és hidra többé szükség nem 
lesz, a mi egyébiránt Isten kezében van — ? (He
lyeslés a jobb oldalon. Zaj. Halljuk ! Hangosabban!) 

Sajnálom,- hogy nem birok oly erős hanggal, 
mint Esztergom vagy Sárkeresztur t. képviselői; 
de kénytelen vagyok azon eszközt használni, mely
lyel a természet ellátott. (Halljuk !) 

Ezen eljárás, t. ház! s a baloldali indítvány, 
élénken emlékeztet engem a régi gravaminalis po
litikára a pozsonyi rendi országgyűléseken, a 
clausulák, a záradékok országgyűléseire, midőn, 
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jobb fegyver hiányában, az akkor alkotmány védő 
hazafias párt szükségesnek tartotta mindaddig 
nem bocsátkozni bele a kormányi propositiókba s 
egyátalában a tárgyalásokba, rnig az ország sérel
mei nem orvosoltatnak. De ha meggondoljuk ezen 
gravaminális politikának átalánosan elismert med
dőségét és sikertelenségét, valóban nem fogjuk 
visszakívánni az erőtlenség és önkiéheztetésnek 
ezen politikáját, melyet a haladás valódi barátai 
akkor is mindig csak sajnálva néztek, bár kényte
lenek voltak elismerni, hogy sajátságos abnormis 
viszonyaink közt arra akkor gyakran szükség le
hetett, és megengedem, hogy akkor ezen politika 
sokszor hasznos volt, amennyiben t. i .a kormányt 
arra kényszeritette, hogy a sérelmeket orvosolja, 
mert különben nem kapott adót és ujonczot. De 
fájdalom, most leglényegesebb jogainkra nézve erő
szakosan birtokon kivül vagyunk helyezve : és igy 
nem lévén inpossessorio, megkell vallanunk, hogy 
minden perez drága, minden halogató lépéseinket 
a szenvedő nép sóhajai kisérik; és meg kell valla
nunk azt is, hogy itt oly munkálattal állunk szem
ben, melyet végre is nem a kormány iránti defe-
rentiából kezdtünk meg, hanem a mely nem any-
nyira a hatalom, a kormány, mint a birodalmi testvér 
népek érdeke, és egyszersmind és főként Magyaror
szág érdeke. Magyarország népének érdeke, azon 
népnek érdeke, mely elnyomva, elszegényedve, fé
lig már kétségbeesve, az elviselhetlen adó és adó-
executió, s tömérdek pénz- és véráldozatok terhei 
alatt nyögve, sóvár epedéssel várja a jobblét hajna
lának felderülését, szenvedéseinek enyhú'letétképvi-
lői eszközlésétől. (Elénk helyeslés a jobb középen.) 

És e thémánál, t. ház! nem lehet meg nem 
említenem egy túloldali tisztelt barátom által tett 
azon jó intést, hogy őrizkedjünk beteljesíthetlen 
ígéreteket tenni a népnek. Igen szívesen elfogadom 
ezen jó intést, és azonnal vissza is adom; de bátor 
vagyok hozzá egyszersmind még egy másik jó ta
nácsot adni : vigyázzunk, és őrizkedjünk — ha a 
népnek és lelkiismeretünknek beszámolni akarunk 
— vigyázzunk, és őrizkedjünk minden oly eszkö
zök és intézkedések alkalmazásától, melyek a be
csületet, a jövőt biztosító kibékülést, és annak lehe
tőségét elodáznák, azon kibékülést, melytől a nép 
egyedül várja elviselhetlen anyagi és szellemi szo
morú állásának enyhülését: mert a magyar nép, 
mig egy részről a nemzeti jogok épen tartását, az 
1848-ikimagna chartát semmi áron, semmi anyagi 

jóllétért föláldozni nem kívánja, mert tudja, hogy 
csak ebben fekszik jövőjének biztositéka, mert 
tudja, hogy a pillanatnyi anyagi jóllét egy oly 
csalétek, mely végre éhes halaknak, de nem Isten 
képére teremtett embereknek való; de ugyancsak 
o magyar nép a becsületes, jövőjét biztosító ki
egyenlítést, mint egyedüli panaceát, mely vér és 
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tüz nélkül készül, elviselhetlen bajainak enyhíté
sére, szive mélyéből óhajtja és képviselőitől meg 
is várja. 

A dolgok ily helyzetében nem lehet, nem 
szabad elzárni magunk előtt az utat, melyen ezen 
becsületes kiegyenlítést megkisérthetjük, föltéve 
mindig, és ezt egyszer mindenkorra magam részé
ről kimondom, hogy én becsületes kiegyezkedés-
nek csak az olyat tartom, mely alkotmányunk lé
nyegének, az ország önállásának fentartása, s min
den beolvadás és alávetés teljes kizárása mellett 
jő létre. És hogy ez mindnyájunk hite és vallása, 
azt be fogjuk bizonyítani akkor, midőn a kérdés 
érdeméről lesz a szó. 

I ly érzelmek- és nézetektől vezéreltetve, Deák 
F'erencz, igen tisztelt képviselőtársam indítványára 
szavazok. (Elénk éljenzés a jobb középen.) 

Ráday László gr. jegyző: Grhyczy Kál
mán! (Halljuk! Halljuk!) 

GhyCZy Kál l í lán: T. ház! Sok ellenvetés 
tétetett t. barátom Tisza Kálmán úr indítványának 
különösen azon része ellen, mely azt mondja ki, 
hogy a leérkezett kir. leirat után alkotmányunk
nak tényleges visszaállításáig országgyűlési tanács
kozásainkban nem haladhatunk. Ezen ellenvetések 
egy részére óhajtanék a t. ház engedelmével vála
szolni. (Halljuk!) 

T. barátom Buda városának nagyérdemű kép
viselője több fontos érvet hozott föl annak indoko
lására, hogy nem csak nem veszélyes, de tanácsos 
és szükséges is, hogy országgyűlési munkálkodá
sainkat folytassuk, és különösen a 67-es bizottság 
működésében tovább is eljárjon. Érvei ellenkező 
meggvőződéseniet nem ingatták meg. 

f A t. képviselő úr az országgyűlési tárgyalások 
folytatása által Ő Felsége többi országainak népeit 
akarja megnyugtatni az iránt, hogy törekvéseink 
— a mint igaz is — se a monarchia fenállását, se 
pedig az ő alkotmányosságukat nem veszélyezte
tik. Igen üdvös, óhajtandó czél; de alig elérhető. 
Az örökös tartományok népei a monarchia fentar
tása alatt, minden eddig létező, elég számos pro-
grammoknak egyhangú nyilatkozatai szerint, nem 
azon monarchiát értik, melyet a pragmatica sanc-
tio alapított meg: két önálló államtestnek egy kö
zös fejedelem uralkodása alatt csupán kölcsönös 
védelemre egyesítésével, minden jogaik, önállásuk 
és függetlenségök fentartása mellett; hanem a 
pragmatica sanctio által megalapított monarchia 
helyébe alkotandó uj egységes államot, birodalmat 
értenek, a melynek országai, nagyobb-kisebb tar
tományi autonómiájuk mellett, egy központi kor
mánynak és törvényhozásnak hatalma alatt egye-
sittessenek minden fő állami ügyekre nézve. (He
lyeslés a bal oldalon.) Az örökös tartományok népei 
alkotmányos szabadságuk biztosítása alatt nem azt 
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értik, miben Magyarország részéről soha senki ál
tal háborgattatni nem kívántattak, hogy t. i. saját 
ügyeiket alkotmányos úton magok intézzék el, 
hanem értik azt, hogy határozólag intézkedjenek a 
mi ügyeinkben is. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 
Nem hiszem, t. ház, hogy a t. ház, tanácskozásai
nak tovább folytatásával, az örökös tartományok 
népeit ezen kívánalmaik teljesitésére nézve meg
nyugtathassa ; s azért igen tartok attól, hogy or
szággyűlési tanácskozásaink folytatásával nem 
megnyugtatást, melyet t. barátom elérni óhajt, ha
nem még nagyobb idegenséget idézünk elő köz
tünk és szomszédaink között, (Helyeslés a bal olda
lon) mint ez mindig megtörténik akkor, midőn az 
egyezkedés és értekezés nem az arra jogosan hiva
tottak közt, és nem az illetékes helyen és körben, 
és így az elhatározás lehetőségének kizárásával 
történik. 

T. barátom, Budaváros érdemes képviselője, 
Európa rokonszenvét akarja tárgyalásaink folyta
tása által ügyünknek megnyerni. Ki ne ismerné 
el, mily hatalmas támasza lehet esetleg ügyünk
nek Európa rokonszenve ? De sokszor kisérte már 
e rokonszenv ügyünket, és mindig bevalósodott 
azon régi közmondás igazsága: Ha nemsegítesz ma
gadon , az Isten sem segit!" (Helyeslés) s mindig 
nyilvánult, legalább ránk nézve és ez ideig, 
hogy, Európa folyvást és kiválólag a fait accom-
plik barátja. Nem akarom t. barátomtól kérdezni, 
hogy, az európai politika jelen ziláltsága mellett, 
Európa rokonszenve mely iránynak követésével 
nyerhető meg hazánknak ? Mert e részben magam 
is csak azon irányt értem, mely a monarchiának 
íentartását kívánja. Európa ez irányú politikája, t. 
ház, nem törődik velünk, jogainkkal, alkotmá
nyunkkal ; csak az által van érdekelve, hogy a 
világ e részében, az európai polgárisodás küszö
bén, egy erős hatalom létezzék: minthogy pedig 
Európa e részében a felséges uralkodó ház alatt 
erős hatalom csak akkor létezhetik, ha a magyar 
korona országai alkotmányuknak teljes élvezeté
ben biztosítva lesznek, a monarchia fenállásának 
és hatalmának ezen életföltételét kell megértetni 
Európa politikájával. (Igaz!) Ha ezt megértetjük, 
rokonszenve jogaink és alkotmányunk iránt is biz
tosítva lesz: ezt pedig nem azzal érjük el, ha t. 
barátom, Buda városa képviselőjének javaslata sze
rint hosszabb időre terjedő, barátainkat és szándé
kainkra nézve tévedésbe ejthető, bizonytalan ki
menetelű dietalis tractatusokat folytatunk jogaink 
érvénye fölött; hanem az által érjük el, ha alkot
mányunkhoz való hü ragaszkodásunkat határo
zottan nyilvánítjuk : és ez az, mit Tisza Kálmán 
índitványa kifejez. (Helyeslés a bal oldalon.) { 

T. ház! Csekély vélekedésem szerint ország
gyűlési eljárásunknak alapjául se 0 Felsége többi 

országai népeinek megnyugtatását, se Európa ro
konszenvének megnyerését — bármely értékesek 
s becsesek legyenek is ezek — nem vehetjük föl; 
hanem viszza kell azt állítanunk a maga termé
szetes alapjára. 

Nem akarum taglalni , vajon már a magyar 
kérdés nemzetközi európai kérdés-e jelenleg? De 
azt bizton merem állítani, hogy az nem kérdés 
köztünk és O Felsége többi országai közt, hanem, 
mint e helyen már említve volt, kérdés Magyaror
szág, s Magyarország királya közt. (Igaz! Igaz!) 
Csak ők ketten vannak hívatva ezen kérdés jogos 
megoldására, e jogos megoldásnak egyedül illeté
kes helye s köre pedig a magyar törvényhozás. Ha 
a magyar törvényhozás e kérdést elintézi, ez elin
tézést a felséges uralkodó ház barátjai helyeslen-
dik, ellenségei figyelembe veendik, és azt O Fel
sége többi országainak népei mindazokban, mik a 
magyar alkotmány kérdésköréhez tartozók, elis
merni tartoznak. Mondom ezt pedig azért, mert 
ha ezt nem teszik , hatalmokat önkényesen és erő
szakosan oly térre kívánják kiterjeszteni, melyen 
azt soha^se gyakorolták, melyen az őket meg nem
illeti : (Úgy van!) és ha ez esetben megtámadásról, 
jogsérelemről, ellenséges indulatról lehet szó , e 
szemrehányás nem Magyarországot fogná illetni,, 
mely csak jogát és tulajdonát védi; hanem fogná 
illetni, ha a jogot tisztelni, a köztünk és az ő és mi 
fejedelmünk közt létesült örök érvényű állami 
alapszerződést megtartani nem akarják, O Felsége 
többi országainak népeit. Ez esetben ők lennének 
a megtámadok; és ez esetben nem védhetnék ma
gokat se a februári pátenssel, se az októberi diplo
mával : mert ezek adhattak nekik s adtak is jogo
kat ; de Magyarország ünnepélyesen biztosított ré
gibb jogai sérelmével nem adhattak. (Helyeslés.) 

A magyar törvényhozás azonban, t. ház, e kér
dést csak ugy fogja sikeresen elintézni, ha meg
szűnik valahára a legfelsőbb körökben, a nemzet 
jogait, meggyőződéseit, s azokhoz való hű ragasz
kodását nem ismerő, s fájdalom, talán magyar ta
nácsosok által is, ha nem támasztott, de legalább 
megerősített azon téves vélemény, hogy Magyar
ország alkotmányának romjaival is kielégíthető, & 
e helyett nem foglal helyet azon őszinte meggyő
ződés, hogy Magyarországnak alkotmányához joga 
van, s az ahhoz szilárdul ragaszkodik. (Helyeslés.), 
És épen azért, mivel e meggyőződés—mint a kegy. 
kir. leiratból is látszik — a legfelsőbb körökben 
még helyet nem foglalt, részemről nem csak nem 
veszélytelennek, hanem veszélyesnek is tartom 
azon eljárást, melyet. Budaváros érdemteljes kép
viselője javasolt. 

O azt mondja: haladjunk, tanácskozzék a kö
zös viszonyokról a 67-es bizottság, nyilatkozzék 
felölök a törvényhozás i s ; de törvényt nem fog 
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alkotni , hanem csak elveket fog megállapítani a 
jövő törvényhozás számára. Ezen elvek ily módon 
megállapításában nézetem szerint kettős veszély 
rejlik. 

Az egyiket mindenikünk ismeri talán saját ma
gán életéből. Én, t. ház, szívesen kötök bár kivel 
szerződést a föltételeknek részletes, tökéletes ki
fejtése mellett; de praeliminaris contractust, előle
ges pontozatokat nem kötök: mert azt tapaszta
lam mindig, hogy ily előleges pontozatok, ily elő
leges elvek alkalmazása szokott az illetők közt 
mindenkor legtöbb viszálkodást, félreértést és kér
déseket támasztani, (Helyes! Igái!) oly kérdése
ket, melyek mindig a gyöngébbnek kárával szok
tak eldöntetni. 

A másik veszély nézetem szerint nagyobb 
ennél. Az országyyülés elveket fog megállapítani 
a jövő törvényhozás számára: ezen elvek nem lesz
nek törvények, azonban kötelezők a jövő ország
gyűlés számára, mint elődjének határozatai, {Ellen
mondás a jobb oldalon) mint orssággyülési conclu-
sumok, melyekhez az országgyűlések, a régi gya
korlat szerint is, mindig hivek maradtak; de nem 
lesznek kötelezők a korona irányában, mely elfo
gadásuk iránt nem nyilatkozik. Mindaz tehát — 
meglehet , hibázom, de ez meggyőződésem — 
mindaz, a mit az ország ez utón netalán föladand, 
föl lesz adva a nélkül, hogy cserébe nyerne érte 
valamit. {Bal felöl élénk helyeslés.) Uj positio lesz 
•az, melyet a kormány elfoglaland az ország irá
nyában; és én igen tartok attól, hogy épen ezen 
•előleges elvi megállapodások lesznek azon archi
medesi hypomochlion, mely az országot kimozdi-
tandja lépcsőnkint alkotmányos positiojából. (Bal
ról: Ugy van!) Ettől pedig annyival inkább tartok, 
mert habár hiszem és tudom is, hogy a nemzetek 
csak országgyűléseik által nyilatkozhatnak; de 
nem osztozom azon véleményben, hogy az ország
gyűlések mindaddig, mig emberekből állandanak, 
•csalhatatlanok legyenek a nemzet érdekei fölötti 
íteleteikben. (Helyeslés.) 

A következetlenség vádját, mely barátom Ti
sza Kálmán indítványa ellen, még a politikai mo
rál szempontjából is, emeltetett, alaposnak nem 
tartom. Be fogja ezt bizonyitni nézetem szerint a té
nyeknek egyszerű összeállítása. 186 l-ben első fölira
tunkban azt mondottuk: az ország alkotmánya 
alapelveinek visszaállitása,parlamenti kormányunk, 
felelős minisztériumunk életbe léptetése, az absolut 
rendszer következményeinek megszüntetése oly 
előleges föltételek, melyek nélkül tanácskozás és 
•egyezkedés lehetetlenek; miután pedig kérelmein
ket a leérkezett kir. leirat megtagadta : második 
föliratunkban tanácskozásainkat lehetetleneknek is 
nyilvánítottuk. A jelen országgyűlés más eljárást 
követett. Nem volt ez mindenben következetes az 

1861-ikihez, de az országgyűlés megnyitásakor és 
az előtt történt előzmények és azon tekintet által is 
indokolva volt,hogy a hazánakmindenpolgára meg
győződjék arról, megnyugtattassék abban, hogy 
az országgyűlés a törvényes állapot visszaszerzésé
re vezethető minden lehetséges utat és módot kész 
megkísérlem. E tekintetből erélyesen sürgette az or
szággyűlés válaszföliratában az alkotmány vissza
állítását, de mind amellett, jogos kérelmének teljesí
tését bizton remélve, előbb a 67-es bizottság, és 
utóbb a többi bizottságok kiküldésével hozzáfogott 
a törvényhozási munkálódás előkészületeihez. Mar-
czius 1-én küldetvén ki a 67-es bizottság, két nap
pal utána, marczius 3-kán érkezett egy kegy. kir. 
leirat, mely az ország kívánalmait teljesen megta
gadta; az országgyűlés azonban még akkor — 
mint t. barátom Tisza Lajos kifejté — a nemzet 
nagy részének szivében föléledt bizalomnak arany
korát élvén, első kisérletének meghiúsultával re
ményeiben nem csüggedett, és folytatván kívánal
mainak nyilvánítását az alkotmáuy visszaállítása 
iránt, bizottságainak működését meg nem szün
tette. Ezen föliratunkra érkezett a tárgyalás alatt 
levő kir. leirat, mely más szavakkal és más mo
dorral, de kívánalmainkat úgy, mint az előbbiek, 
megtagadja. Kérdés már most: mit kíván a kö
vetkezetesség tőlünk, hogy ezen kir. leirat folytán 
tegyünk? A következetesség jelen cselekményeink -

l nek megegyezése az előzőkkel. He midőn ezt vizs
gáljuk, nem szabad a történelmet ott kezdenünk, a 
hol akarjuk, hanem vissza kell eredetéig, kezde
téig mennünk; miután az országgyűlési alkot
mányos küzdelem, melyet mi folytatunk, az 18 61-ik 
évi országgyűlésben kezdődött, jelen cselekvények
nél azon országgyűlés eljárását szem elől téveszte
nünk nem szabad: ha pedig ezt teszszük, kétség-
ségtelen, hogy 1861-ki eljárásunkhoz következe
tesek akkor leszünk, ha t. barátom Tisza Kálmán 
indítványát elfogadjuk. (Elénk helyeslés bal felöl.) 
Ha ezt teszszük, nemleszüuk következetlenek a je
len országgyűlés eljárásához sem, mert ismételve 
mondva volt már, hogy az eljárásnak alapja ké
relmeink teljesítésének reménye volt, ez alap meg
szűntével tehát az következetesen nem folytatható. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Ha ennek ellenében az mondatik, mint több 
izben is hallottam, hogy marczius 3-kán érkezvén 
kérelmünknek első megtagadása, most a második
nál is csak azt kell tennünk, a mit az első izben 
cselekedtünk: erre nézve megjegyzem, hogy ez 
állítás csak akkor tartathatnék fen, ha az állíttat
hatnék, hogy a minori ad maius áll az okoskodás 
és hogy a második és igy már határozottabb meg
tagadás egynél, az elsőnél nem több érvényű. 

Az mondatott azonban több érdemes képviselő ur 
részéről, hogy a most érkezett k. k. leirat kedvezőbb 
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annál, melyet marezios 3-kán hallottunk, hogy 
nem teljes megtagadása kívánalmainknak, hog> 
közeledési pontokat foglal magában, és legfeljebb 
csak homályosnak és oraeulumszerünek mond
ható. 

Én e nézetet, t. ház, nem osztom: én e kir. 
leiratot világosnak, határozottnak és jogos kívá
nalmaink teljes megtagadásának tekintem azért, 
mert kívánságaink egy részének is teljesítését oly 
föltétekhez köti, melyeket az ország már ismételve 
elfogadhatlanoknak jelentett ki. Hogy e vélemé
nyemet indokolhassam, engedje meg a t. ház, hogy 
az érkezett leirat igazi értelmét fejthessem ki, a 
mire több képviselő urnák e házban előttem tett 
nyilatkozatai által magamat fölhíva érzem. (Halljuk!) 

Az igaz, t. ház, a kir. leirat csak az elveknek 
öszhangzását, az azonos elvek iránti előleges meg
egyezést kívánja azon államügyekre nézve, melye
ket megemlít; de kívánja az országnak ez elvek 
öszhangzására örökös kötelezettségét, kívánja az 
azonos elvek iránti előleges, de örökös megegye
zést. Kívánja tehát, más szavakkal mondva, hogy 
Magyarország gyűlése, ezen államügyek iránti ön
álló törvényhozási jogát most egyszer mindenkorra 
gyakorolván, arról végleg mondjon le, és azt egy 
más központi hatalomnak adja át. (Ugy van !) 

A kir. leirat továbbá, tisztelt ház, igaz, nem kí
vánja az összes pénzügy, hadügy, kereskedelmi ügy 
közösségét kimondatni, mint ez ekkoráig mindig 
követeltetett,- de kívánja olyanoknak kijelentetni 
ezen ügyek főbb ágazatait, a melyeken ezen ügyek
nek egész összege, mint.ugyanannyi alapon nyug
szik, í g y p. o. a hadsereg vezényletének, belszer-
vezetének, költségeinek, kiegészítési módjának, 
szolgálati idejének meghatározása magában fog
lalja, vagy okvetlenül szabályozza mind azt, a mit 
a törvényhozás lényegest tehet a hadügy körében. 
A vámügy a külkereskedelmi rendszernek fő alap
j a ; s úgy látszik itt, mintha, a kir. leiratban csak a 
vámügy lévén említve, a belkereskedés a magyar 
törvényhozásnak hagyatott volna fen. Ez azonban 
nézetem szerint csak látszólagos: mert nem említve 
egy részről azt, hogy a vámügy szabályozásával 
együtt járó nemzetközi kereskedelmi szerződések 
visszahatnak a belkereskedési s egyéb törvényekre 
is, azoknak módosítását, megváltoztatását — mint 
számos példákat lehetne ez iránt fölhozni — sok
szor magok után vonják, és ezen úton számos oly 
törvény erőszakoltathatik Magyarországra, a me
lyeknek megalkotásába, a magyar törvényhozáson 
kivül, különben senki nem avatkozhatnék; de más 
részről a belkereskedés élénksége, terjedelme, irá
nya függ a külkereskedelmi rendszertől, és a hazai 
nyers termesztés és iparos termelés közt létező 
arányoktól, mert e két termelés között létesült cse
reviszony képezi a belkereskedést; már pedig a 

kegy. kir. leiratban is el van ismerve, hogy a köz
vetett adók s az állam-egyedáráságok lényeges be
folyással birnak az iparos termelésre s a nyers ter
mesztésre : azon központi hatalom tehát, mely ren
delkezik a külkereskedésről, a közvetett adókról, 
az államegyedárúságokról, ezek által szabályozza 
a belkereskedés folyamát is, épen ügy, mint zugok
kal, gátakkal és csatornákkal szabályoztatnak a 
folyók vizei. (Helyeslés.) A kir. leirat a pénzügyből 
csak a közvetett adóknak, az államegyedárúságok
nak, az államadósságoknak, az államhitelügynek, 
s pénzforgalom érdekeinek közösségét kívánja; és 
úgy látszik első tekintetre, mintha az állami jöve
delmek egyik fő ágának, a föld- és más közvetlen 
adóknak rendezését a magyar országgyűlésnek 
hagyná fen. Ez is azonban, nézetem szerint, csak 
úgy látszik: mert a kir. leiratban közösekül kije
lölt tárgyak költségeinek fedezésére a közvetett 
adók s államegyedárúságok jövedelme nem elég
séges ; a létező hivatalos kimutatások szerint ugyanis 
1862-ben, ezen jövedelmeken kivül, e czélra 124 
millió frt. kívántatott még, a mely összeg más for
rásokból s ezek között különösen a föld- és más 
közvetlen adókból volt pótolandó. Ha tehát a kir. 
leirat szerint közösen elintézendő ügyek fedezésére 
a közvetett adók s államegyedárúsági jövedelmek 
nem elegendők, hanem e czélra más források, és 
jelesül a föld- és más közvetlen adók fordítandók : 
akkor ciZ, cl ki a közvetett adók és államegyedárú
sági ügyekről rendelkezhetik, ahhoz képest mind 
azokat fölemeli vagy lejebb szállítja, meghatározza 
egyszersmind Magyarország földadójának mennyi
ségét is ; (ügy van ! Helyeslés) a mennyiségbeli túl
terhelést pedig az adónak önmagában is mindig igen 
problematikus, legczélszerűbb kivetése sem szűn
tetheti meg. 

Ezen tárgyra nézve még egyet akarnék mon
dani. A kir. leirat az októberi diplomát, melyet az 
ország már ismételve elfogadhatlannak jelentett ki , 
egy szóval sem említi; de ez nem is volt szükséges: 
elég az, hogy mindazon tárgyak, melyek az októ
beri diplomában közösen elintézendőkül vannak 
kijelölve, a kir. leiratban részint név szerint meg 
vannak említve, részint a kir. leiratban foglaltak 
által lényeges részeikre nézve okvetlen szabályo-
zandók, miként ezt a belkereskedésre és a közvet
len adókra nézve bebizonyítani igyekeztem, részint 
— egyedül két tárgy kivételével — a kir. leirat
ban említetteknek értelmezése alatt elhallgatva is 
benfoglaltaknak. í gy például, az októberi diplo
mában említett érez- és egyéb pénz, hitel- és jegy
bankügy az államhitel- és pénzforgalom érdekei
nek közössége alatt értetnek. A posta, bélyegille
tékek, más taksák és százalékok, sóadó, sőt még 
a lotteria is, minden hivatalos kimutatásban a köz
vetett adók rovatában soroltatnak elő. A vasutak, 
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létesítése sok ideig még, s az elhatározó főbb vo
nalokra nézve bizonyosan az állam garantiájától 
függend; e tekintetben tehát az államhitel köréhez 
tartozik. Az államjavak nagy része részint már el
idegenítve, részint és leginkább talán az állani hi
telezőinek lévén elzálogosítva, az ezek iránti ren
delkezés szintén az államhitel ügykörébe vág. S 
igy összesen csak két tárgy az, mely az októberi 
diplomában megemlíttetvén, a kir. leiratban fog
laltaknak értelmezése alá tán nem vonható: u. m. 
a kereskedelmi dolgok határozatlan értelmű kifeje
zése alatt érthető némely meg nem határozott 
ügyek, és az államtulajdon rovatában előfordulni 
szokott távírda ügye, melyre nézve azonban ré
szemről azt tartom, hogy ez csak esetleg feledtetett 
ki. (Derültség.) 

Eddig a kir. leiratnak csak árnyoldalaival 
foglalkoztam; most annak azon részéhez akarok 
szólani, mely több képviselő úr előadása sze-
rint ezen kir. leirat fényoldalának tekinthető. 
(Halljuk, halljuk!) 

Előnyéül tudatik be a kir. leiratnak, hogy el
fogadja a felelős miniszteri rendszert, és a kijelölt 
elvi megoldásoknak létesítése után, a felelős mi
nisztériumnak kinevezését megigéri. Ezen kegyes 
nyilatkozatnak elvi nagy fontosságát elismerem ; 
de gyakorlati értéke azon tevékenységi körtől függ, 
mely a kinevezendő minisztériumnak adatni fog; 
ha pedig e részben tekintem a föltételül kijelölt 
elvi megoldások minőségét, és figyelmezek arra, 
hogy az ily elveknek a kir. leiratban további tár
gyalásra fentartott részletes alkalmazása, kivitele a 
kinevezendő minisztérium tevékenységének mily 
szűk hatáskörét eredményezendi: nem merem re
ményleni, hogy a kinevezendő felelős miniszté
riumban a nemzet azt, a mit attól valóban vár, fel
találhatja. (Helyeslés.) 

Hasonlókép nagy fontosságú azon nyilatko
zat, mely a leiratban foglaltatik, hogy t. i. O 
Felsége, a többször említett elvi megoldások léte-
sülése után, a helyhatósági önkormányzatnak hely
reállítására kész, és a 48-ki törvények azon szab
ványainak módosítását, melyek iránt aggályait 
nyilvánította, már nem előleg, hanem a miniszté
rium kinevezése után, annak útján kívánja esz
közöltetni. 

0 Felsége aggályait nyilvánította a 48-ki 
törvények mindazon részei iránt a marczius 3-ikai 
leiratban, melyek általa eddig foganatosítva nem 
lettek. Nem akarom azt következtetni ebből, hogy 
ezen törvényeknek mindezen részei tehát kérdés 
alatt állanak; de azt elmondhatni vélem, hogy e 
kir. leiratban kijelölt előleges elvi megoldások lé
tesültével a 48-iki törvények, leglényegesebb ré
szeikben, már előleg módositva lesznek: mert az 

elvek, az alap meg lévén állapítva, ezek alkalma
zása természetesen visszautasithatlanná válik. 

A mi pedig különösen a törvényhatóságok 
többször emiitett visszaállítását illeti, ezekre nézve 
marcz. 3-ikai leiratában kijelentette O Felsége, hogy 
azok csak előleges rendezésök után állíthatók visz-
sza, a nélkül pedig visszaállításuk lehetetlen. Ezen 
aggályát fentartani méltóztatik ezen kir. leiratban 
i s ; mivel pedig más részről az országgyűlés előre 
kijelentette, hogy kész megadni Ő Felsége felelős 
minisztériumának azon hatalmat és segédeszközö
ket, melyek a törvényhatóságok azonnali visszaál
lításából támadható nehézségek elhárítására szük
ségesek: én nem merem magamat kecsegtetni azon 
reménynyel, hogy a kir. leiratokban jellemzőleg 
mindig csak helyhatóságoknak és nem törvény
hatóságoknak nevezett közhatóságok visszaállítása 
alatt azoknak a létező törvényes alapon előleges 
rendezésök előtti visszaállítása értethessék. 

Ezekből, miket előadtam, és tán hosszasabban 
mint kellett volna, (Halljuk!) kitetszik, hogy én a 
kir. leiratot olyannak tartom, mely, közjogi kérdé
seink kiegyenlítésére nézve, az eddig tett, legfel
sőbb nyilatkozatokat lényegökre nézve továbbá is 
fentartja; és azért elfogadom Tisza Kálmán bará
tom indítványának azon részét is, mely az ország
gyűlési munkálkodásoknak, az alkotmány vissza
állításáig, szünetelését foglalja magában. 

Hogy azok, kik ezen nézetet nem osztják, az 
érkezett kir. leiratban közeledési szempontokat, 
elvi engedményeket látnak, a 6 7-es bizottság mun
kálkodását kivánják, azt igen természetesnek tar
tom; de más részről azt hiszem, természetesnek 
fogja tartani mindenki azt is, hogy a kik ezen vé
leményt nem osztják, a 6 7-es bizottság működé
séhez semmi reményt sem csatolhatnak, ezzel 
semmi czélt elérhetni nem vélnek: mert a 6 7-es 
bizottság, a leérkezett kegy. kir. leirat elveivel 
megegyezőleg, alkotmányunkkal, önállásunkkal, 
függetlenségünkkel megegyező javaslatot nem ké
szíthet ; (Helyeslés) ha pedig a kir. leirat elveivel 
ellenkező javaslatot készit, arra a visszautasítás 
már előre ki van mondva. (Helyeslés. Éljen!) 

A 6 7-es bizottság nem munkálkodhatván, 
miután azon tárgy, melylyel ezen bizottság fog
lalkozik, a kir. trónbeszéd által ezen országgyűlés 
első, és azon esetre, ha a felőle táplált várakozás
nak meg nem felel, egyetlen tárgyául van kitűz
ve : önkényt következik, hogy a 67-es bizottság 
működésének megszűnésével szünetelni kell a többi 
bizottságoknak is — a jogfolytonosság szempont
jából fölhozott okokon kivül még azért is, mert a 
létező körülmények közt munkálódásuk semmi si
kert nem eredményezhet. (Helyeslés) Fájdalom
mal teszem e nyilatkozatot, fájdalommal különö
sen azért, mert ekként ismét megoldatlanok ma-
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radnak hazánk nagy fontosságú kérdései, megol
datlan marad többek közt a nemzetiségi kérdés is, 
mely annyi keserűségre és félreértésre szolgálta
tott már alkalmat e hazán belül és kivül i s : any-
nyival inkább fájlalom pedig ezt, mert meg va
gyok győződve, hogy bármikor kerül ezen tárgy 
az országgyűlési tanácskozások szőnyegére, az or
szággyűlés bebizonyítandja, hogy *ez aggályok 
legnagyobb részben bizonyosan csupán félreérté
sen alapulnak, bebizonyítandja ezen kérdésnek 
oly módú megoldásával, hogy e honnak minden 
polgárai, nemzetiségi és vallási érzelmeikben meg
nyugtatva, tartósan egyesülhessenek a közhaza 
szeretetében. (Helyeslés.) Hogy ily sok fontos tárgy 
elintézésének elhalasztása megniérhetlen anyagi 
és szellemi kárral, sőt némi veszélylyel is j á r , azt 
mélyen érzem; de ennél ezen kérdések hibás meg
oldását még károsabbnak és veszélyesebbnek tar
tom. (Hdyeslés.) A megoldás czélszerűsége pedig 
leginkább az alaptól függ, melyen az megindul; ezen 
alap pedig más, mint alkotmányunk alapelveinek 
biztosítása és életbeléptetése, nem lehet. (Helyeslés.) 

Záradékul, a tisztelt ház engedelmével — bo
csánatot kérve, hogy figyelmöket oly soká igény
be veszem — (Halljuk!) néhány észrevételt óhajta
nék tenni azon eszmékre, melyeket a tegnapelőtti 
ülésben igen t. barátom Horvát Boldizsár figyel
münkbe ajánlott, és a melyeket — mellesleg meg-
emlitve — a „Pesti Napló" is ritkított betűkkel 
nyomatott ki. (Derültség.) 

Horvát Boldizsár képviselő ur a königgrátzi 
katastrofára függeszté figyelmét, fejtegette annak 
lehető és szerinte valószínű következményeit, me
lyek a monarchiának feloszlatását is kilátásba he
lyezhetik ; és azt kérdezte tőlünk, azon kérdésnek 
megfontolását ajánlotta figyelmünkbe : quid tunc'? 
mi történik akkor Magyarországgal ? Nem szíve
sen követem t. barátomat a conjecturális politiká
nak az idők változó eseményei szerint minduntalan 
változó képleteket fölmutató terére; de nézeteiben, 
melyeket előadott, nem osztozom. Nem osztozom 
pedig e nézetekben először azért, mert a königgrátzi 
katastropha megváltoztatta Európa politikai hely
zetét, de nem változtatta meg a jogviszonyt, mely
ben Magyarország a fejedelméhez áll. (Helyeslés.) 
Ezen viszony most is az , a mi azelőtt volt. 
Ezen viszony hozandó mindenekelőtt tisztába, hogy 
azután ennek alapján eleget tehessünk és tegyünk 
mindazoknak , a miket a politika igényei követel
nek. Nem osztozom t. barátom nézetében másod
szor azért , mert még azon esetben i s , ha , mint ő 
fölemlíté, az ausztriai uralkodó háznak monarchiája 
föloszlanék, részemről úgy vagyok meggyőződve 
— és e meggyőződésemet a történelem tanúságára 
alapítom — hogy Európa hatalmasságai, valamint 
hajdan a mohamedán népáramlás özöne ellen ér

dekelve voltak , megvédeni a polgárosodás elővá-
rát, hazánkat, úgy most sem engedhetik meg soha, 
hogy a világnak és Európának azon részén, me
lyen hazánk áll, egy erős állam ne létezzék: mert 
egy tekintet — bármily futólagos legyen—Európa 
térképére, bebizonyítja, hogyha azt megengedik, 
hogy Európának ezen része a Balti tengertől Adriá
ig1 e g y éjszaki nagyhatalom uralkodása, befolyása 
alá kerüljön, Európa és a világ szabadságának vé
ge lesz; {Helyeslés, éljenzés) az ezer éves történelem 
pedig bebizonyította, hogy Európának ezen részén, 
melyet hazánk elfoglal, csak oly erős állam létez
hetik , melynek magvát a magyar nem zet képezi. 
(Helyeslés.) Nem fogadom el harmadszor t. bará
tom Horvát Boldizsár nézetét azért se , mert nem 
tartom azt, hogy a königgrátzi katastropha által 
a monarchia annyira meggyengült volna , hogy 
föloszlatása kilátásba lenne helyezhető ; nem tartom 
azt pedig azért, mert felséges urunknak még min
dig kezében van a talizmán, a mely új, hatalmas 
erőt önthet a monarchia életereibe, és ez egy szó: 
alkotmányunk visszaállítása; azon szó, melyet 
hogy 0 Felsége ki fog mondani nekünk, ősei ün
nepélyesen ismételve megígérték atyáinknak. (He
lyeslés) Midőn azért alkotmányunk, visszaállítását, 
mint a monarchia fentartásának és ujabb fölvirág
zásának legfőbb biztositékát követelem, a kibékülés 
és nem a boszú politikáját követem. Mondhatnám 
azt is, hogy a monarchia sikeres fentartásának politi
káját azok nem követik, kik annak bajait, gyöke
res gyógyszerek helyett, pallíativokkal akarják 
orvosolni; de senki szándékainak tisztaságát két
ségbe nem vonom: tudom, hogy ily fontos kérdé
sekben , a milyenek ez országgyűlés tanácskozá
sainak szőnyegén fenforognak, a legtisztább ha
zafiúi érzelmek mellett is, az egyéni nézetek egy
mástól sokban eltérők lehetnek; de az elismerést, 
melyet mások irányában teszek, saját részemre és 
elvbarátaim részére is követelem. Követelem an
nak elismerését, hogy mindnyájokat e helyen csak 
a hazaszeretet szent érzelme vezérli. (Éljenzés.) 

Tisztelt barátom, Horvát Boldizsár többi ál
lításait kétségbe nem veszem; sőt kijelentem , 
hogy nézetében osztozom. Azt mondotta t. i. ő, 
életkérdése az hazánknak, hogy állami szerkeze
tének mielőbb birtokába lépjen, az előttünk álló 
súlyos katastrophákkal szemben. Ezt óhajtom én 
is, ez czélja Tisza Kálmán barátom indítványá
nak is ; és ha van véleménykülönbség köztem és 
tisztelt barátom Horvát Boldizsár között, ez csak 
abból állhat, hogy én részemről nem csak név
leg létező, hanem valóságos, tényleges államszer
kezetet óhajtok, és azt hiszem, hogy csak ily szer
kezet az, melyet a bekövetkezendő katastrophák 
alkalmával Európa hatalmasságai nem fognak ig
norálhatni. 



• 

LXXV. ORSZÁGOS € 

Azt mondja t. barátom, Horvát Boldizsár, 
hogy ha Ausztria teljesiti jogos kivánatainkat, ki 
kell vele őszintén békélnünk. Higye el a t. kép
viselő, nem hiszem, hogy legyen e házban valaki, 
ki az ily módon létesülendő kibékülésnek napját 
élete legszerencsésebb napjának nem tekintené. 
(Köz helyeslés.) 

Azt mondta t. barátom Horvát Boldizsár, 
hogy ha Ausztria nemzeti és állami önállásunkat 
gyakorlatilag nem ösmeri el, nincs egyéb út hát
ra,, mint hogy szakítsuk meg további alkudozá
sainkat, és mondjuk meg a nemzetnek, hogy ma
gunk önmagunkat nem ölhetjük meg. Ezt mond
juk, t. ház! mi is, ezt fejezi ki Tisza Kálmán ba
rátom indítványa is, és pedig nem idő előtt, nem 
ok nélkül: mert azon két eshetőségen kivül, me
lyet Horvát Boldizsár képviselő úr előadott, van 
még egy harmadik is, melyet ő nem említett, s ez 
az : tegyük föl, hogy a Horvát Boldizsár képvi
selő ur által ajánlott alkudozások utján az, mi a 
kir. leiratban alkotmányos kiegyezésnek nevezte
tik, megtörténik, de — miként? I ly sikamlós té
ren s ily nehéz ügyben, a legtisztább szándék mel
lett is, könnyen megeshetik: oly mód és föltéte
lek mellett, a melyek a nemzetet őseitől örökölt 
jogérzetében sértik, és nem csak meg nem nyug
tatják, hanem még inkább elkeserítik, melyek 
anyagi és szellemi állapotai javításának eszközeit 
vagy épen nem, vagy csak aránytalanul csekély 
és függeteg, és így kellő sikert nem eredményez
hető részben adják a nemzet kezébe; szóval, hogy 
t. barátom, Horvát Boldizsár szavaira vonatkoz
va, szóljak, oly mód s föltételek mellett, a melyek I 
Magyarország részére csak névleges államszerke
zetet állítanának elő. Akkor képzelje magának az 
igen t. képviselő ur a fájdalmat és elkeseredést, 
melyet a nemzet jogos reményeinek akkor már 
végleges meghiúsításán érzend; képzelje e kedély
hangulatnak lehető következményeit, a kár és 
veszteség nagyságát, melyek közjogi kérdéseinek 
hibás megoldásából az országra háramlandanak: 
és ehhez képest méltányolja ezután azoknak is tö
rekvéseit, kik ily eshetőségnek lehetőségét a nem
zettől, azon önszemrehányás gyötrelmét, hogy 
ezen eshetőség létrejöttében közreműködtek, ma
goktól azért, mert meggyőződ ésök és így köteles
ségük kivánja, a lehetőségig eltávolítani igye
keznek. 

Részemről Tisza Kálmán indítványát párto
lom. (Elénk, hosszas éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Somssich Pál! 
H o r v á t B o l d i z s á r : T. ház ! Bocsánatot ké

rek, hogy megszakítom egy pillanatra a tanácsko
zás folyamát. (Nagy zaj. Halljuk!) E g y személyes 
megtámadásra válaszolandó, szót kérek, (Zaj. Na
pi rend!) hivatkozva a házszabályok 46. szaka-
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szára, mely így szól: Szót kérhetnek bármikor 
azok , kik napi rendre kivannak hivatkozni, (A bal
oldalon: Úgy is tudjuk! Halljuk! Halljuk!) és a kik 
személyes megtámadásra válaszolnak. (Bal felöl: 
Nincs személyes megtámadás ! Zaj. Halljuk!) 
Nagyon sajnálom, és nagyon leverő rám néz
ve , hogy tegnapelőtti szavaim félreértésre találtak 
a t. ház előtt: mert félreértésnek kell mondanom 
azt, hogy én gyanúsítottam; pedig én a gyanúsí
tásnak még árnyékát is kerültem, mind a magán, 
mind a nyilvános életben. (Nagy zaj.) Azzal vá
doltattam , mintha szavaim által képviselőtársaim 
egynémelyikének, vagy talán egy pártnak politi
káját gyanúsítottam volna, mintha én akkor , mi
dőn a boszú politikáját fölemlítettem, valakire 
czélzást tettem volna. Én szólottam a boszú politi
kájáról ú g y , hogy azt ellentétbe állítottam a nem
zeti érdek politikájával ; elmondottam, hogy két út 
lehetséges : az egy ik . . . (Nagy zaj. Felkiáltások: Hall
juk!) mondom, az egyik a szenvedély politikája, 
(Nagy zaj) a másik a nemzeti érdek politikája; de 
tagadom , hogy ebből azon következtetést lehetne 
levonni, hogy mivel (Nagy zaj) a szenvedély poli
tikája lehetséges, hogy csakugyan vannak e ház
ban olyanok, kik a szenvedély politikáját követik, 
(Nagy zaj. Fölkiáltások: Halljuk!) és mintha én ok
vetlenül e föltevésből indultam volna ki. Én a le
hető legnagyobb objectivitással szóltam, se pártok
ra, se egyesekre nem akarván czélzást tenni , leg
alább nem e ház küszöbén belül. Ha czélzás volt 
szavaimban, azok, kikre hatni akartam, nem e te
remben ülnek; hanem lajtántúli elleneinkkel sze
retném megfoghatóvá tenni, hogy nemzetünket a 
szenvedély és boszvi politikája nem vezetheti, és 
hogy nemzeti érdekünk politikája nem engedi, hogy 
Ausztriának ellenségei legyünk. (A jobb oldalon 
élénk helyeslés; a baloldalon zaj. Fölkiáltások: Napi 
rendre ! Keglevich Béla gr. és Kállay OdÖn szót kér
nek). Semmi okom sincs arra. (Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget) : Engedjék meg a t. képvi
selő urak, hogy egykét rövid szót szóljak, (Hall
juk !) Többen jelentették magokat a képviselők 
közül , kik a házszabályok értelmében kivannak 
szólani. Ugyanezen házszabályoknál fogva ki
van szólani Horvát Boldizsár képviselő ur is, sőt 
már meg is kezdte előadását. Ennélfogva mél
tóztassanak mindenek előtt őt kihallgatni. (Zajos 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Horvát B o l d i z s á r : Ismétlem, hogy én se 
pártokat, se egyeseket gyanúsítani nem akartam. 
A mit mondottam, azt éles bonczkés alá veheti 
bárki; (Zaj) de bizom képviselőtársaim lovagias-
ságában, hogy oly értelmet nem akarnak szavaim
nak adni, melyet azok nem tartalmaznak, melyet 
én azoknak nem adtam, és mely ellen — ha csak
ugyan bennök foglaltatnék—én volnék első, ki til-
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takoznám. (Zajos helyeslés jobb felöl. A bal oldalon 
zaj és nyugtalanság.) 

Keglev i ch B é l a gr . : A napi rendhez aka
rok szólani! (Rendre ! Rendre!) 

E l n ö k : Keglevich Béla gr. képviselő ur a 
házszabályok értelmében kivan szólani: tehát 
mindenek előtt meg kell hallgatnunk, hogy tud
juk, mit akar mondani. (Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház! Én ugyan
azon szabályok értelmében, melyek alapján Hor
vát Boldizsár képviselő ur szólott, élek jogommal. 
(Zaj. Fölkiáltások: Halljuk!) Az elnöknek lett 
volna különben hivatása e részben fölvilágosítani 
Horvát Boldizsár képviselő urat; de mintán ezt 
nem tette, (Zajos ellenzés a jobb oldalon) tehát bá
tor vagyok figyelmeztetni arra, hogy a házszabá
lyok értelmében képviselő urnák csak addig lett 
volna oka és joga szólani, hogy „én semmiféle 
gyanúsításokat nem akartam" — és ezzel vége. 
(Zajos ellenzés a jobb, élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr . (Zaj) : T . ház! Ugyan
azon házszabályok ugyanazon paragraphusánál 
fogva, melyekre hivatkozott előbb Horvát Boldi
zsár t. képviselő társunk, később pedig Keglevich 
Béla gr. képviselő társam, én is a ház türelmével 
csak néhány szóval fogok visszaélni, és pedig vá-
laszolólag gr. Keglevich Béla t. barátomnak, ki 
azt monda, hogy az elnök kötelességét nem telje
sítette, midőn bizonyos határon túl kihallgatta 
Horvát Boldizsár t. képviselő társunkat. Erre néz
ve, t. ház, miután a házszabályok értelmében szólni 
mindenesetre joga volt, s ezt Keglevich Béla bará
tom sem tagad)"a, két biró lehet: az egyik, ki a 
személyes sértést megítéli, maga az, kinek szava 
kétségbe hozatik; a másik a ház többsége. (Helyes
lés a jobb oldalon; élénk ellenmondás a bal oldalon.) Mi
után pedig a t. szónok azt gondolta, hogy szavai 
félremagyaráztattak. jogában volt szólani; és ha 
neki joga nem lett volna is tovább szólni, mégis, 
ha azon elvből indul ki, hogy a ház többsége ha
tároz, hogy joga van-e szólani: kötelessége volt 
az elnöknek a szólót kihallgatni, mert a ház több
sége kívánta. (Helyeslés a jobb oldalon] ellenmondás 
a balon. Nagy zaj. Az elnök csenget.) 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Kálmán 
képviselő úr a ház szabálya értelmében szót kér. 
(Zaj. Az elnök csenget.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! En is a sza
bályokhoz akarok szólni, (Halljuk!) még pedig el
vontan minden személytől, és attól, hogy bárkit 
hibáztassak. Elsőben is, a mi ezen ügy kezdetét il
leti, tagadhatatlan, hogy a házszabályok értelmé
ben Horvát Boldizsár képviselő urnák szót kérnie 
lehetett; de tagadhatlan az is, hogy a szókérés ha
tása is csak addig megy, mig valaki féiremagya-
ráztatván, szabadon megmondhatja, hogy ő ezeket 

nem így értette. (Zaj, ellenmondás a jobb oldalon. 
Halljuk!) Azt hiszem, nem lesz talán szükség em
lékeztetnem a t. házat a múlt ülésszak alatt előfor
dult azon esetre, midőn egy szónok e ház kebelé
bén személyes sérelem alapján kórvén szót, megle
hetős hosszas czáfolásába bocsátkozott azoknak, 
miket más szónokok ellene fölhoztak, és így a ház
szabályokat kijátszva, czáfolgatott ugy, mint joga 
nem volt. (Zaj.) En tárgyilag akarok szólni. Bárki 
legyen is az, ki szót kér személyes sérelem alap
ján, annak a szót meg kell adni ; itt se többség, se 
kisebbség nem dönthet. (A bal oldalon: Igaz! Ugy 
van! Zaj.) Akárki kérheti a szót személyes sére
lem alapján; de ha a beszéd folyamában azon jog
körön, melyet neki a ház szabályai, melyek alapján 
fölszólalt, adnak, túlmegy, igenis helyén van tőle 
a szót elvenni. (Zaj. Napi rendre! Az elnök csenget.) 
Kötelességem kimondani . . . (Zaj. Halljuk!) Ott 
vagyok kénytelen kezdeni, hol félbeszakíttattam. 
(Zaj.) Kötelességem kimondani, hogy bárki kér
jen a házszabályok alapján szót, midőn túlhágott 
azon határon . . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak a képviselő 
urat kihallgatni. 

Tisza K á l m á n : Kénytelen vagyok ismét 
olt kezdeni, hogy valahányszor valaki a házszabá
lyok alapján személyes sérelem iránt szót kér, és 
ezen körön tálhalad, a házszabályok értelmében 
tőle az elnök a szót elveheti, sőt nem csak elveheti, 
de kell is, hogy elvegye. (Zaj, helyeslés.) Itt mi 
azon nézetben vagyunk, voltunk és maradunk is : 
mert ugy történt, hogy egy képviselő a házszabá
lyok adta jog körén túlment; (Közbekiáltások jobb 
felöl: Nem ment!) épen azért volt e figyelmeztetés 
részünkről egy tag által elmondva; különben le
hetetlenné válnék a tanácskozás, ha személyes föl
szólalás alkalmával a tárgyhoz magához ismét le
hetne szólni. (Helyeslés, tartós zaj.) 

E l n ö k : T . ház! Horvát Boldizsár képviselő 
ur tegnapelőtt tartott beszéde adott alkalmat né
mely észrevételek megtételére. Ennek következté
ben Horvát Boldizsár képviselő ur fölszólalt és, 
mint én fölszólalásából észrevettem, e fölszólalás 
czélja volt csillapitólag hatni. Igaz, én kötelessé
gemnek ösmertem ezen szándékra módot és alkal
mat nyújtani. (Zaj.) Azon képviselő urak, a kik 
ez eljárásomban hibát látnak, magok is elösmerik, 
hogy Horvát Boldizsár képviselő urnák joga volt 
szólani. (Nagy zaj.) Már, kérem alásan, hogy rövi
debb, vagy hosszabb ideig szólott, ez, azt hiszem, 
a ház szabályaival ellenkezésben nincs. Ennél
fogva kérem a t. házat, méltóztassék Horvát Bol
dizsár ur fölszólalásának czélját tekintetbe venni, 
t. i. hogy ő csillapító hangon szólott, és méltóztas
sék megnyugodni abban, hogy a napirendre men
jünk át. (Helyeslés.) 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Somssieh Pá l ! (Zaj. 
Halljuk! Holnap! Ma ! Halljuk! Az elnök csenget.) 

' S o m s s i e h P á l : T. ház! Azok után, miket 
Komárom városa érdemes követe fölhozott, szintén 
meg kellene változtatnom előre meggondolt beszé
dem fonalát és ott kezdenem, ahol 6' elegendő anya
got szolgáltat nekem a viszonzásra; mivel azonban 
mégis ugy látom, hogy átgondolt és egymás
bavágó előadásomban sok találtatik olyan, mi már 
előre feleletül szolgálhat az ő ellenvetéseire , azért 
mégis csak rendezett beszédemet fogom előre bo
csátani. (Halljuk! Halljuk!) 

A napi renden lévő tárgy iránt igen röviden 
Deák Ferencz képviselő ur indítványát pártolom, 
és a szerint óhajtom, hogy ujabb föliratot intéz
zünk ő felségéhez, kérjük és sürgessük a jogfoly
tonosság tettleges és teljes helyreállítását és fentar-
tását, kijelentsük, hogy a leiratnak egyéb észrevé
teleire nézve most tárgyalásba nem bocsátkozha
tunk, mielőtt a 67-es bizottság munkálata bemu
tatva lesz, s hogy tartsa fen a ház ezen bizottságra 
vonatkozó határozatát és utasítsa azt megszakadt 
munkálódásának folytatására. 

És miután ezen indítvány oly egyszerűn rö
vid, de velős indokolása engem fölment a bebízony-
gatás hosszabb okoskodásától, egész figyelemmel 
kísérhettem a túlsó oldalról jött ellenvetéseket, és 
egész figyelemmel méltányolhattam azoknak érde
meit és értékét is. 

Debreczen városának egyik t. képviselője be
adott indítványában az mondatik, hogy miután a 
ház munkálkodását azon reményben kezdette meg, 
hogy az alkotmány helyreállíttatni és jogos kívá
nalmai mielőbb teljesedni fognak, most, midőn a 
leérkezett kegy. kir. leirat e részben várakozá
sunknak nem felelt meg, a jogfolytonosság sérté
se nélkül tovább nem haladhatunk. Ezen tétel, t. 
ház, vélekedésem szerint magában nem áll, se ed
digi eljárásunkkal logikailag nem függ össze. Tel
jes igaza van t. képviselő urnák abban, midőn azt 
állítja, hogy e ház munkálódásait azon reményben 
indította meg, hogy jogos követelései teljesíttetni 
és alkotmányunk visszaállíttatni fognak. De nincs 
igaza véleményem szerint abban, ha azt mondja, 
hogy azért, mert e reményeinket a leérkezett kir. 
leirat nem teljesítette, már most a jogfolytonosság 
elvének megsértése nélkül a munkálkodásban to
vább nem haladhatunk: mert, ha a tisztelt ház, 
Deák Ferencz indítványát elfogadván, eddigi ha
tározatát fentartaná, és a 67-es bizottságot további 
működésre utasitaná, csak megújítaná e határozat 
által mindazon föltételeket, mindazon kikötéseket, 
melyek mellett e bizottságot kinevezte, mi által a 
jogfolytonosság sérthetetlenségét inkább újból ki
mondaná. És ha nem volt megsértése a jogfolyto
nosságnak az, hogy akkor, mikor alkotmányunk 
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j szintén nem volt még helyreállítva, megkezdettük 
munkálkodásunkat és kiküldöttünk e munkálatok 
előkészítésére egy bizottságot, akkor az sem lehet a 
jogfolytonosságnak megsértése, hámi most, ugyan
azon föltételek és ugyanazon kikötések mellett, 
ugyanazon bizottságot munkálkodásának folytatá
sára utasítjuk. (Helyeslés jobbról.) Eddigi eljárásunk
kal sem látnám azt logikailag összefüggőnek, ha 
mi, kik az októberi diploma folytán összegyűlt or
szággyűlés akkori többségének önkényszerü en
gedékenysége mellett nem tartottuk czélszerünek 
követni a határozati politikát, ha mi, kik a 65-ki 
trónbeszéd és az arra következett váratlanul ked
vezőtlen 1866-iki marczius 3-kai leirat folytán, ugy 
tartottuk helyesnek eljárásunkat, ha megteszünk 
mindent, mit a kiegyenlítésre tennünk kell, lehet 
és szabad: ha mi most, azért, mert egy kétségte
lenül amannál mégis közelitőbb leirat érkezett, most 
térnénk el azon ösvénytől, és most változtatnék 
eddig helyesnek tartott eljárásunkat. Én ebben 
semmi logikai következetességet sem találhatok, 
sem erre az eddig elmondottak szerint alapos indo
kolást. 

Es valamint a kegy. kir. leiratban nem talá
lok erre okot, híjába keresek ilyent a külföldi nagy 
események folytán történt változásokban. A t. in
dítványozó ur figyelmezteti a kormányt, beadott 
indítványának illustratiójában, a nemzetközi vi
szonyokban történt ujabb változásokra. Kétségkí
vül fontos és figyelemre méltó dolog; de azt tar
tom, hogy ezen változások és események tényle
ges ereje nem csak a kormányra, hanem mireánk 
is kiterjeszti hatását, és első vonalban mindkettőn
ket int, hogy siettessük beldolgaink elintézését, sür-
getőleg iparkodjunk mindketten tenni mindazt, a 
mi kitelik tőlünk, nehogy elmúlván az idő, igazán 
puszta szóval legyünk kénytelenek szembeszállni 
a veszélyekkel, mint ama tudós, ki csak azt mond
hat ta: „Noli turbare circulos meos." 

Európának, vagy talán leghelyesebben mond
va, az egész világnak igenis cselekvő korában, a 
passiv ellenkezés, a negatio politikája aligha azon 
fegyver, a mely államokat és országokat fentar-
tani, azokat a válságokban megvédeni képes; (He
lyeslés a jobb oldalon) és ha Európa nemzetiségei
nek uj alakulásokra áradozó törekvése, mely már 
hazánk határain kopogtat, e téren, melyet Auszt
riának neveznek, nem fog találkozni már szerve
zett állami rendszerrjel, consolidált viszonyokkal: 
vajmi könnyen megtörténhetik, hogy ezen törek-

' vés a provisoriumnak önmagában ugy is időről 
időre roskadozó romjait, mint számításon felül ma
radt remanentiát fogja fölhasználni. (Zaj.) 

Indítványozó képviselő társunk beszédének 
vége felé azt mondotta: „ így fogom én fel a hely
zetet, s mert igy fogom fel, azért tartom köteles-

7 
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ségünknek ugy nyilatkozni, hogy szándékunk fö
lött ne legyen kétség;" végszavai pedig ezek vol
tak : „Tegyük meg mind azt, a mit tennünk kell 
s a mit az óvatosság politikája javasol és a mit 
tenni kötelességünk." Mind meg annyi helyes té
telek magokban véve, és bizonyos körülmények 
közt czélra vezetők is ; ámbár én egy részről az 
óvatos politikának simaságát a szándéknak nyers 
és minden tekintet nélküli kimondásával alig tu
dom megegyeztetni. Azonban mindenki saját meg
győződése szerint csinálja a maga politikáját és 
saját belátása szerint vezeti azt. Én a tiszta meg
győződéstmindenkiben tisztelem, irányomban nem 
is követelek egyebet, mint hogy magam is, saját 
belátásom, saját meggyőződésem szerint alkotott 
politikámat, szintén elmondhassam, szintén érvé
nyesíthessem. 

Én, hazánk és a kormány közti szerencsétlen 
viszálkodásoknak közepette, helyzetünket nem ugy 
fogom föl, mint tisztelt indítványozó ú r ; én visz-
szatekintek nyugodtan a múltra, és ha az epochalis 
katastrofáktól kezdve mai napig figyelemmel' ki
sérem az eseményeket, ugy, a mint azok előttünk 
leperegtek: ott találom első sorban a merev abso-
lutismust, mely nem tagad jogokat, de megvet, s 
önkénye,kedve szerint rendelkezik; de ott találom 
mellette a nemzetnek igen helyes tapintatát is, 
mely az absolutismus ellenében józanságánál fogva 
hallgatott, kénytelenségénél fogva engedett; azu
tán, midőn az önkénykedés, önműveitó'l visszaret
tenve, gyöngeségének minden nap növekvő.érze
tében szerette volna a jognak erejét és értékét ki
zsákmányolni, ott találkozunk második sorban az 
adományozási, engedményezési, vagy, mint ne
vezni szokták, az oktroyálási politikával, és ismét 
a nemzetnek sajátság-os ösztönszerű tapintatával is, 
mely hivatkozva alkotmányos jogaira, az ilyen 
„róla nélküle^'-féle intézkedés ellen már ekkor or-
szággyülésileg tiltakozott; és midőn erre a hata
lomnak merészebb emberei a jogvesztés elméletét 
gondolták ki, és más ürügyek és örvek alatt, de 
szintoly határozottan tagadták históriai és alkot
mányos jogainkat : ekkor már be kellett bizonyí
tani nem csak azt, hogy Magyarországnak alkot
mányos jogai vannak, hanem, hogy ezek elévülhet- j 
lenek is ; be kellett bizonyítani azt, hogy a jog
vesztési elmélet épen közjogi szempontból tisztán 
képtelenség, a mint azt az 1861-iki országgyűlés 
második föliratában teljesítette, és pedig teljesítette 
oly sikerrel, teljesítette oly szembeszökő igazság
gal, hogy a jogvesztési elmélet emberei ezt továbbá 
nem igen szeretik vitatni, hanem inkább Európa 
előtt Magyarország alkotmányos históriai jogainak 
tarthatíanságát, az összes monarchia érdekeivel 
való ellentétességét, és mindenesetre — természe
tesen inyök szerinti — újból alakítása szükségét 

vitatták, erősítették, és nem minden süker nélkül: 
mert, midőn később a kormány pálczája kezökből 
kiesett, a nagyobb befolyásra emelkedett magyar 
kormányférfiaknak (Bál oldalról: Nincsenek magyar 
kormányférfiak!) az alkotmány tettleges helyreállí
tása nem sikerülhetett; (Zaj) egyátalán nem si
kerülhetett a jogfolytonosság kétségbe nem von
ható tárgyának a megoldandó kérdésekből kieme
lése, ugy, hogy Európa előtt (Bal felöl: Mielöttünk! 
nem Európa előtt!) áll most e kérdés, vajon a régi 
magyar alkotmányos históriai jogok a monarchia 
érdekével ki egyeztethetők-e ? s vajon ugy alakít
hatók-e azok, hogy tökéletes megtartásuk mellett 
azon eredeti czéloknak, melyekre alkottattak, meg
felelnek-e ? — És mit tett a képviselőház ? Azt tar
totta helyesnek eljárásában : ha nem tér ki e kér
dés előtt sem, hanem megfelel annak is, megoldja 
azt, és ez által bebizonyítja, hogy Magyarország
nak a pragmatica sanctioban alapuló követelései 
nem csak a monarchia érdekeivel és fenállásával 
nem ellenkeznek, de ez csak is az által lehetett 
erős állandóságában. (Helyeslés.) S e végre küldötte 
ki a 67-es bizottságot; e végre szükséges, hogy a 
képviselőház ezen határozatát ezúttal is fentartsa, 
s bizottságát további működésre utasítsa: mert kü
lönben adós maradna, a felelettel az elfogadott kér
désre, s ellenfeleinek tapsai közt azon gyanúsításra 
szolgáltatna alkalmat, hogy felelni vagy nem birt, 
vagy nem akart. (Helyeslés.) Az indokok ugyan
azok ma, mint voltak eddig, a reménység nem 
csekélyebb ma, mint volt eddig'; s ha az okok, a 
reménység ugj^anazok, a körülmények pedig sür
getőbbek, mint voltak eddig: szeretném tudni, miért 
kellene eljárásunkat megváltoztatni és más hatá
rozatot hozni ? (Elénk helyeslés jobb felöl.) 

„Azért vannak szemeink, hogy lássunk, azért 
vannak füleink, hogy halljunk." Ezt mondotta 
igen kerek, talpraesett beszédében t. képviselő
társunk Keglevich Béla g r . ; de azért vannak Is
ten adta észbeíi tehetségeink is, hogy a miket hal
lottunk és láttunk, azokon okulva, tapasztalatun
kat hasznunkra fordítsuk. (Helyeslés.) Nem tennők 
pedig azt, ha a gondviselés szabta, és ujabb ese
ményekben nyilatkozó vonalokon túlcsapongván, 
nem ezeken belül törekednénk belügyeink rende
zésére, és nem ott r keresnők államszervezetünk 
ujabb biztosítását: Én mai helyzetünkre ezúttal 
nem akarom a conjecturális politikának bizonyta
lan mérlegét alkalmazni. A mit e részben eddig is 
érintettem, csakis a túlsó oldalról fölhozottak kö
vetkeztében történt; annyit azonban szabad le
gyen mégis kimondanom, hogy, ha alkotmányos 
fejlődésünkben haladni kívánunk, ha akarjuk an
nak kierősödését, a politikai combinatiókat nem so
kára komoly stúdiumunk tárgyává kell tenni, s a 
fölött komolyan gondolkozni: mert én ugyan nem 
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tagadom, hogy minden állami szervezetnek leg- , 
biztosabb és conditio sinequa non-féle alapja, egy í 
az észbeli joggal semmiben sem ütköző magán po- j 
BÍtiv jog, melyben minden polgár vagy legalább ; 
a polgárok többsége, méltányos érdekeinek bizto- I 
sitékát föltalálhatja; de azt sem tagadhatja senki, 
hogy ezen jog gyakorlati érvényre juthasson, hogy j 
ne legyenholtbetű,hogy erősödhessék,fejlődhessék, 
arra egy czélszerü és ügyes politika okvetlen kíván
tatik. (A szélső bal oldalon egy hang: Delegatiók !) Nem j 
tudom, a t. képviselő úr mit akar a delegatiókkal ? 
Én a tárgyhoz szólok, és azért kérem a képviselő J 
urat, tiszteljen meg engem feleletével, és én csen
desen meg fogom őt hallgatni; de ne szakítsa meg 
beszédemet: ez a házszabályok értelmével ellenke
zik. (Helyeslés.) Azt mondám . szükséges egy he
lyes politika, mely a jognak képes megszerezni 
azon anyagi erőt is, melylyel az párosulva tör
vényes hatalommá lesz, és mint ilyen,szembeszáll
hat bárhonnan jövő veszélyekkel és támadásokkal. 
(Helyeslés.) Ilyen állapotot óhajtok én hazámnak, 
i ly politikát javaslok hazámfiainak, ezt pedig an
nál inkább,, mert Magyarországban a jogi alap 
épen ilyen politikára utal. Szászszor inkább van 
okunk erre ma, mint volt talán bármikor, midőn, 
mert szemeink vannak, látjuk a felénk tornyosuló 
veszélyeket; mert füleink vannak, halljuk, hogy 
rólunk, nélkülünk, idegenek tervezgetnek. (He
lyeslés.) 

A jog valódi értelmét nálam senki inkább nem 
becsüli. Megmondani, hogy ez a fő alap, amely nél
kül biztos államszerkezet nem létezik; de hogy ez 
holt betű ne legyen, még egyszer ismétlem, anyagi 
erőre is van szükség. Ezen erőt a nemzet czélszerü 
politika által vagy önmagából meriti, vagy helyes, 
czélszerü, közös érdekeken alapuló szerződésekben 
és szövetségekben találja föl. Nagyobb, erősebb, ha
talmasabb és terjedelmesebb birodalmak, dúsabb, 
gazdagabb népek a múltban, úgy, mint a jelenben, 
soha nem mulasztották el önerejüknek öntudata 
mellett is létöket és fölvirágzásukat ily szövetség 
által biztositni; sőt kisebb nemzeteknek is sikerült 
ily politikával fentartani függetlenségüket és ál
lami szerkezetöket. Magyarország nem nélkülöz
heti ezt, Magyarországnak is, ha létezni akar, szö
vetségre van szüksége, és, mint már előbb mon
dám, saját alaptörvényeiben találja az utasítást ily
nemű politikára. (Helyeslés.)Nálunk a jognak úgy, 
mint a politikának alapjai a sanctio pragmaticá-
nak nevezett sarkalatos törvényeinkben vannak 
lefektetve. Ez biztosítja nemzeti függetlenségünket 
egy részről, míg más részről az ausztriai tartomá
nyokkal egy fejedelem alatti egységes és osztatlan 
kapcsolatban jelöli ki azon politikát, melyet Ma
gyarországnak követni kell. Ennek gyakorlati al
kalmazása a megoldandó kérdés, hogy ezen politi

kát mint kezeljük, s közös érdekeink alapján mi
ként alakítsuk, és óvakodjunk ábrándok után kap
kodni, melyek a história tanúsága szerint őseinket 
annyiszor megcsalták és meg fognak csalni ben
nünket is. (Zaj.) 

T. ház! Elmondottam volna röviden azokat, 
a miket az indítványozó ellenvetéseire fölhozni jó
nak láttam, kiterjeszkedtem még egy pár mások 
által tett ellenvetésekre is, és igy be is fejezhetném 
szavaimat, ha Komárom városának nagyérdemű 
képviselője mai előadásában nem mondott volna 
némelyeket, mikre, daczára a későre haladt időnek, 
felelni nem mulaszthatom el. » 

Mit értenek a lajtántúli tartományok alkot
mányos monarchia alatt? azt itt meghatározni ba
jos volna. Annyit mégis mondhatok, hogy azt, mit 
rólok Komárom város tiszt, képviselője mondott, 
legfölebb egy elkapatott centralista párt tarthatja, 
de nem a lajtántúli^ népek, sem azok fölvilágoso
dott képviselői. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) E 
tekintetben úgy nyilatkozott t. képviselő úr, hogy 
azokra, t. i. a lajtántúliakra, munkálódásunknak 
folytatása úgy sem fogna hatni. De kérdem tőle, 
vajon a negatio, a passivitas folytatása megnyug-
tatólag hatna-e ? (Derültség.) Én azt hiszem, ha be
csületes törekvéseinket látják, ha a nehéz és bo
nyolódott kérdés megoldása körüli alkotmányos 
szándékainkat szemlélhetik, ez mégis csak inkább 
megnyugtató , sőt talán vonzó hatást is fogna 
gyakorolni. (Helyeslés.) 

Komárom városa t. képviselője előtt Európa 
rokonszenve sem nyom a latban semmit; azt 
mondja, csak a fait accompliknak hódol. Megval
lom, nem szeretem, hogy mi, kik mindig a jog 
terén állunk, kik minden érveinket, mind en erőn
ket a jog érvényesítésében találjuk, ily fait ac-
complikra hivatkozzunk; de nem is tökéletesen 
áll az, mit a t. képviselő mondott: mert bár kény
telen Európa sokszor tényleg elfogadni a megtör
ténteket, mégis nem egy esetben tanúsította részvé
tét az európai közvélemény ilyféle fait accomplik 
által sújtott népek irányában. (Helyeslés jobb felöl'.) 
Azt monda Komárom városa érdemes képviselője: 
„Egyébiránt Európa rokonszenvét nem is az által 
nyerjük meg, ha hosszas discussiókat és alkudozá
sokat fogunk folytatni, hanem, ha ragaszkodva jo
gainkhoz . azok iránt egyszerű határozottsággal 
nyilatkozunk." Meglehet; de én azt hiszem, a 
mennyiben Európa politikai kérdéseink és állami 
szervezetünk fölött fölvilágosítva nincs, semmi
esetre károsan nem hathat az , ha előtte, jogaink 
érvényessége, alkotmányunk jogosultsága mellett, 
annak gyakorlati czélszerüségét is kimutatjuk ; ez 
pedig ismét nem a passivitas és ellenzés, nem a 
negatio, hanem csakis a eselekvés terén eszközöl
hető. (Helyeslés jobbról.) 
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Komárom városa t. képviselője azt mondja, 
veszély rejlik abban , ha a 6 7-es bizottság munká
latát folytatja. Ezt nem értem. A 67-es bizottság i 
kifolyása e háznak, és a ház által kikötött föltéte
lek, a ház által mégszabott alap és irány szerint 
tartozik működni; az ő határozatai senkit semmi
ben nem köteleznek, s csakis a t. háztól függ, ha 
majd azok ide bemutattatnak, velők azt tenni , a 
mit legczélszerübbnek tart. (Jobb felöl helyeslés.J Azt 
mondja Komárom városa t. képviselője: a magán 
életben sem szereti az előleges pontozatokat, becsü
letes szerződést kötni bárkivel is kész, de előleges 
pontozatoktól óvakodik. En pedig az ily előleges 
pontozatok nélkül, legyenek azok írottak , vagy 
szóval kimondottak , egy nagyobbszerü szerződés, 
egy életrevaló vállalat létrejöttét sem láttam. (He-
lyeslés.) Még abban sincs igaza, nézetem szerint, a 
t. képviselő urnák , midőn azt állítja, hogy ilyen 
praecedensek, még ha a ház határozatává lennének 
is, csak a másik országgyűlést köteleznék vagy 
akármi tekintetben szabályoznák , kivált ilyen két
oldalú intézkedéseknél, melyek körül a vég megkö
tés előtt mindennap, minden órában változhatik 
az eljárás, és tökéletesen szabadságában marad
nak az illető felek. (Helyeslés.) Igaz, hogy nem csal
hatatlan a többség; de végre valaminek alá kell 
magunkat rendelni, és ha egyben-másban külön
böző véleményben vagyunk, mégis csak törvé
nyesen az dönt, mit a többség határoz, törvényes 
értelemben tehát csakugyan állani kell annak, mit 
a többség kimond. 

Következetesség tekintetében is fölhoz a t. 
képviselő némelyeket, és azt mondja: nem szabad 
a történelmet ott kezdeni, a hol nekünk tetszik, 
hanem vissza kell azt eredetéig vinni, és ha ezt 
teszszük, látni fogjuk, hogy jelen esetben nem le
szünk következetlenek, ha t. i. az 1861-iki or
szággyűlésnek példájáig visszamenve , onnan von
juk mostani eljárásunkra a következtetést. De a re
ciprocitás elve szerint figyelmeztetem Komárom 
városa t. képviselőjét, hogy nem szabad a törté
nelmet csak odáig folytatni, a meddig nekünk tet
szik, hanem odáig kell menni, a meddig vala
mely esemény sorozata befejeztetik; (Elénk tetszés 
és taps jobb felöl) ha pedig ezt teszszük, és azon 
kegy. kir. leiratot, mely 1861-ben előidézte azon 
keserves fölirati választ, melynél fogva munkálko
dásunk megszakasztatott, a mostani leiratnak 
hangjával és elvi közeledésével összevetjük, meg 
fogjuk találni az okot, melyért nem akarjuk most, 
mint akkor, megszakitni munkálódásunkat. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Sokat hoz föl még, a mondattokon fölül, t. 
képviselő úr a kegy. kir. leirat ellen. E részben 
nem vitatkozom vele. Minket sem elégít az ki — 
és épen azért pártoljuk DeákFerencz indítványát, 

mert ő leghatározottabban követeli a jogfolyto
nosságot, és kiemeli mindazt, mit a kegy. kir. lei
rat e tekintetben kivánni valót fönhagyott. Én so
kakban megegyezem, a mit ő mondott, miket 
nagy részben ismertünk mindnyájan s régóta osz
tunk is mindnyájan. 

Minek is dolgoznék, kérdi a t. képviselő, a 
6 7-es bizottság? A mostani leirat szerint ú g y s e m 
fognak forró kívánságaink kielégíttetni, és így 
eredmény ugy sem lehet, vagy ha lesz, ez csak al
kotmányos jogaink sértésével történhetnék. Ha a 
dilemma csakugyan így állana , természetesen tö
kéletesen igaza volna képviselő urnák; de miután e 
kivül lehet még egy harmadik, negyedik eset, p . 
o. hogy felséges urunk látva azt, hogy mi csak
ugyan nem térünk el alkotmányos jogainktól, 
nem engedhetünk azokból, hanem azon munkáló
dunk, mikép lehetne azokat a gyakorlati életben 
érvényesítni, akkor, azt hiszem, meg fog győződ
ni, és valamint már eddigi leirataiban is mind in
kább közeledett a nemzet kivánatai felé, végre 
azokat egész mértékben teljesitendi; s minden 
esetre inkább hiszem ezt úgy elérhetőnek, mint ha 
a passivitás és negatio terén maradva, egyátalá-
ban törésre bocsátanók dolgainkat. Egyébiránt 
e tekintetben önmaga czáfolta meg magát tisz
telt képviselő: (Helyeslés a jobb oldalon) mert el
ismerte azt, hogy eddigelé is azon reményben dol
goztunk, hogy teljesedni fognak kívánságaink. Ha 
ebben eddig volt reményünk, nem értem, miként 
enyészhetett volna el ez egy leérkezett közeli tő le
irat által? 

Közügyeinknek hibás megoldása—így monda 
— sokkal veszedelmesebb lenne, mint a semmi 
megoldás. Osztozom e nézetében. De, hogy ez ne 
történjék, csak tőlünk függ: mert a 67-es bizott
ság e ház elé fogja terjeszteni munkálatát, és e ház 
többsége fog határozni fölötte, mely többség, ha 
nem is csalhatatlan — mint tisztelt képviselőtár
sam emlité —de minden esetre döntő. (Helyeslés.) 

Azokra talán nem szükséges átmennem, miket 
a monarchia föloszlása esetéről, a quid tunc kér
déséről és az állam újabb alakulásáról fölhozott. 
En ezekre beszédem folyamában csak annyit mon
dottam , hogy a legutóbbi nagy események mind
kettőnkre , mind a kormányra, mind ránk nézve 
egyaránt terjesztik tényleges erejök hatását, és el
ső sorban arra hívnak föl bennünket, hogy mun
kálataink folytatását siettessük. (Jobb felöl he
lyeslés.) 

Kétségkívül a haza szeretete vezérel mindnyá
junkat ; csakis az eszközök megválasztásában kü
lönbözünk egymástól; és épen azért sajnálom én 
oly nagyon a véleménykülönbséget. 

Ha, mi, kik mind két részről a leiratban kifej
tettekkel kielégítve nem vagyunk, csak azon acci-



LXXVX ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4. 1866) 53 

densben térünk el egymástól, hogy az egyik azt 
kívánja, szüntessük meg már most a megkezdett 
munkákat , mi pedig azt mondjuk: folytassuk 
előkészületeinket, készítsük el megkezdett mun
káinkat , hogy ha majd bekövetkezik a kibékülés, 
anyagi és szellemi bajaink orvoslásában gyorsab
ban haladhassunk: nem látom á t , t. ház, az ural
kodó türelmetlenségnekokait. ÍZajos helyeslés a jobb 
oldalon; a balon felkiáltások; Ügy sincs!) 

T. képviselőház! Még egy észrevételem van, 
s ez az utolsó. (Halljuk!) T. képviselőtársunk azt 
monda, hogy 8 alkotmányunknak nem névleges, 
hanem tettleges helyreállítását kívánja tökéletesen. 
Hiszem ezt róla; de higye el, kérem, ő rólunk is, 
kiket oly régen ismer, hogy hasonló névleges 
helyreállítással szintén nem fognánk megelégedni, 

különben már e leiratban is némi megnyugvást 
találhatnánk; a mit pedig nem ta lá lunk: mert 
íme mi is egy új föliratban ismételve a jogfolyto
nosság tettleges helyreállítását sürgetjük. (Helyes
lés.) Azért, hogy a 67-es bizottság tovább műkö
dését óhajtjuk, azért, hogy tanácskozásainkat foly
tatni kívánjuk, még egy jogunkat sem adtuk föl, 
föladni nem is fogjuk; hanem arról óhajtjuk meg
győzni a döntő hatalmat, hogy készségünk van 
megtenni a kibékülésre mindent, mit tennünk sza
bad , de azontúl semmit. (Zajos helyeslés és taps a 
jobb oldalon.) 

E l n ö k : Holnap 10 órakor az ülés folytattat-
ni fog. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

LXXVI. OBSZAGOS ÜLÉS 
1866. deczember 4-dikén 

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

Tárgya : A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnap műkö
dött jegyző urak folytatni fogják mú'ködésöket. A 
tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

JoannoViCS G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a de-
czernher 3-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A napi renden levő tárgy fölött fog 
a tanácskozás folytattatok 

Ráday László gr. jegyző: Nikolics Sándor! 
NikoliCS Sándor: A korona tanácsosai a 

kegy. kir. leiratban alkotmányunk azon sarkolatos 
elveinek föladását kívánják tőlünk, melyeknek el
vesztésével alkotmányunk puszta árnyékká sü-
lyedne. Ha e czélzatok sikerülnének, kérdem: mi 
maradna fen sarkalatos törvényeinkből? (Helyes
lés.) Mi nem nevekhez, de a dolog lényegéhez ra
gaszkodunk. Magyar független felelős minisztériu
mot óhajtunk. Alkotmányuk épségének megvédé
sére egy alkotmányunk romjain fölállított hatás 
nélküli magyar minisztérium vajmi fölösleges. (He
lyeslés.) A k. k. leira% magasztos föladatának meg 
akar felelni, és kiemeli az ország bizalmát; de mi 

alkotmányunk teljes helyreállítása előtt törvé
nyeinkből egy betűt, a törvényes térből egy talpa
latnyit sem engedhetünk el. (Helyes!) Lehetsé
ges-e a leirat kivánalmait teljesíteni, és ez által 
szentesíteni a törvényszegések és törvénykijátszá
sok véghetetlen sorá t?! (Helyeslés.) 

Fölösleges az alkotmány elvi kérdését tovább 
vitatni: azért tehát a gyakorlati szempontra térek át. 

A birodalom nagyhatalmi állásának, épségé
nek, jóllétének fentartására valóban oly nélkiilöz-
hetlen szükséges-e Magyarország leglényegesebb 
törvényeinek föláldozása ? Három százados kapocs 
fűzi egybe Magyarországot a birodalom többi tar
tományaival, és bár sok viszontagság közt kifejlett 
külön alkotmánynyal bírt mindig, se az uralkodó 
ház, se az örökös tartományok ez által kárt nem 
vallottak soha; sőt akkor volt Ausztria leghatal
masabb, tekintélye legmesszebbre ható, midőn tör
vényeinket, alkotmányunkat tiszteletben tartá, és 
viszont akkor volt leggyöngébb, midőn a meg
újult beolvasztási törekvések, erejét zsibbasztották. 
Az utolsó 17 év alatt alkotmányunk csak törvény
könyveinkben és a hazafiak szivében maradt meg : 
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e helyett absolut hatalommal intéztetett a biroda
lom sorsa. Az összes kormányzat egységes volt; 
az ujonczok száma önkényesen határoztatott meg ; 
az adónak minden kigondolható neme erőszakkal 
hajtatott be ; minden önállóság elbénult; az egy
ség, a központosítás tökéletes volt: és mi ennek 
eredménye? Átalános elszegényedés, három mil
liárdra fölszaporodott államadósság, két dísztelen 
hadjárat folytán két vesztett tartomány, és az any-
nyiszor hangsúlyozott nagyhatalmi állás nem cse
kély csökkenése. (Helyeslés.) 

És annyi keserves tapasztalások, és oby sok 
áldozatok után, még vannak emberek, kik a koro
nának ily gyászos rendszer folytatását tanácsolhat
ják, kik szép szavakkal, üres ígéretekkel Magyar
ország beleegyezését szorgalmazzák abba, mit már 
úgy is tettleg bírnak. Valóban, vagy nagyon rö
vidlátók azok, kik ilyeket tanácsolnak, vagy azok 
a birodalom igazi ellenségei, nem pedig mi, kik 
jogainkat védjük, meg lévén győződve, hogy al
kotmányunk teljes helyreállítása által tartható csak 
fen a birodalom, és máskép nem: mert ha — a mire 
a jelenségek nem hiányoznak — előbb vagy utóbb, 
egy uj Solferino vagy egy uj Königgratz előesté
jén állunk, a birodalmat bizonyára nem fogja egy 
békóba vert, kiélt, közönyös és apathikus Magyar
ország, de egy a monarchiával együtt, saját alkot
mányát, szabadságát, jóllétét védő, lelkesült Ma
gyarország megmenteni. (Helyeslés.) 

Mellőzve némelyeket, mikre már más, előttem 
szólók megfeleltek, csak Horvát Boldizsár érdemes 
képviselő-társam szombati beszédének egy pont
jára van némi észrevételem. Azon jóslatokról szól
va, melyek a birodalom fölbomlása felől elmon
datnak, azt mondotta, hogy Magyarország önállása 
azon eshetőségek alkalmával sokkal nagyobb figye
lembe fog vétetni akkor, ha compact lesz. Előre-
bocsátva azt, hogy furcsa logikának tartom, egy 
hitelt vesztett s bomlásnak induló szomszéddal fri
gyet kötni, és szövetkezni azzal, kiről ilyen baljós
latok keringenek, mondhatom azt a birodalom jö
vőjére nézve, hogy a birodalom sorsát ilyen sötét j 
színekben nem látom; só't meg vagyok győződve, 
ha alkotmányunk teljes épségében helyreállíttatik, 
becsületesen és loyálisan, és ha ezen épségben fen-
tartatik, minden kijátszási utógondolat nélkül, ak
kor épen most, a keleti kérdés megállapításának 
küszöbén, Ausztria még nagy és fényes jövőnek 
nézhet elébe; de ha, nem Magyarország elszaka
dási vágya miatt, hanem a bécsi politikusok meg-
gyógyíthatatlan vaksága miatt, a baljóslatok mégis 
teljesülnének, akkor is bizonyára egy compact 
Magyarország Európa helyes súlyegyenének meg
állapításánál nagyobb figyelemben részesülne. 
Csakhogy itt eltérnek a nézetek, a mennyiben 
Európa politikusai nem azt tartanák compact Ma

gyarországnak, mely Ausztriába beolvadóit, s en
nek irányában az elcsüggedés és gyöngeség jeleit 
adta, hanem azon Magyarországnak, niely se csel
lel, se erőszakkal nem volt arra bírható, hogy al
kotmányos jogairól lemondjon. (Igaz! ügy van!) 

Somssich Pál érdemes képviselő ur tegnapi 
beszéde után Ítélve, (HaUjtbk .') azt hinné az embe r, 
hogy csak tőlünk függ, hogy haladjunk, hogy 
csak tőlünk függ, hogy egy eshető válság esetében 
ez országban rendezett állapotok, és ne a proviso-
rium legyen napirenden. Mi is nagyon szeretnők 
ezt, készek is volnánk ezt eszközölni, és azonnal 
az ország belszervezéséhez fogni; de a tiszt, kép
viselő ur tanácsát kérjük arra nézve, miként tegyük 
ezt? és tanácsát el is fogadjuk, ha elfogadható. He 
azt hiszem, hogy a gyógyszer jelen esetben, melyet 
ajánlhat, roszabb lesz magánál a betegségnél; hogy 
ha követjük is t. képviselő ur tanácsát, a kormány 
mit sem fog adni; hogy a provisorium meg fog ma
radni ; hogy, ha alkotmányunk leglényegesebb jo
gait oda adjuk is, oly helyzet fog előállni, mely 
közt, és a mostani provisorium közt nem nagy a 
különbség. í g y is, ugy is rendezetlen állapotok 
közt áll be a válság: már pedig, ha más választá
sunk nincs, nem jobb-e alkotmányos jogainkat 
megvédve, habár kötöttkezekkel, mint alkotmányos 
jogainkat oda adva, mégis kötött kezekkel várni 
be azt ? (Helyeslés.) 

Nem akarván tovább fárasztani a t. ház tü
relmét, csak azt említem még föl, hogy én a 67-es 
bizottság megválasztásához csak azért járultam, 
mert azt hivém, hogy a kormány a nemzet jogos 
kívánságait méltányolva, alkotmányát visszafogja 
állítani; de miután minden előzékenységet, min
den engedékenységet károsnak, sőt veszélyesnek 
tartok akkor, midőn a másik részről az "ország kí
vánságai semmi figyelembe nem vétetne k : Tisza 
Kálmán képviselő ur indítványát pártoló m. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

T ó t h Vilmos: Joannovics György ! 
JoannOViCS György (a szószékről): Tisztelt 

ház! A jogfolytonosság elméletben elismerve, gya
korlatban megtagadva és félretéve ; a jogvesztés 
ellenben elméletben félretéve, gyakorlatban pedig 
fentartva, vagy legfölebb jogfölfüggesztésre szelí
dítve : ez a jelen állapot. Hol van itt a viszon yos-
ság jogok tekintetében a fejedelem és nemzet kö
zött ? Hisz az nem lehet, hogy az egyik félnek 
csak a jog és hatalom folytonossága jusson, a má
sik félnek pedig csak a kötelességek, a terhek, a 
nélkülözések, egy szóval csak a jogtalanság folyto
nossága. (Helyeslés.) És miért tagadja meg tőlünk 
a kegy. kir. leirat igazságos kérelmeink teljesí
tését? 

A kir. leirat világosan mondja, hogy szüksé
ges, miszerint előbb elvileg megoldottakul tekin-
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tessenek azon nehézségek, melyek a birodalmi kap
csolat biztosítására nézve fenforognak. Erre nézve 
csak egy rövid megjegyzésem van. Én azt hiszem, 
ha az általunk fölterjesztendő javaslat őfelsége által 
el fogadtatik, akkor azok a kir. leiratban emiitett 
nehézségek mindenesetre el lesznek hárítva, ha al
kotmányunk tettleg és azonnal visszaállittatik; ha 
pedig javaslatunk ő, felsége által el nem fogadta
tik, akkor ezen uehézségek megoldva és elhárítva 
nem lesznek, még akkor sem, ha alkotmányunk 
ezentúl is fölfüggesztve marad. Én e szót: megol
dás, lígy értem, amint azt az alkotmányosság szó
tára értelmezi, én alkotmányos megoldást értek. 
Mert hiszen a régi pátensek fölelevenitésével szin
tén lehetne e kérdést rendezni és megoldani; de 
nem lenne köszönet benne : mert a kérdés alkot
mányos rendezése és megoldása nélkül, a biroda
lom számára nincsen üdv. És mi lenne a dolgok 
ilyetén állásában a kiegyenlítés nem sikerülésének 
következménye ? Alkotmányunk további szünete
lése? És mit eredményezne a birodalom másik 
felében ? Alkotmányos életet bizonyosan nem, mert 
a mily lehetetlen, hogy a birodalomban egy közös 
alkotmány legyen, szintúgy lehetetlen az is, hogy a 
birodalom egyik felében absolutismus, a másikban 
alkotmányos élet legyen. Valódi alkotmányt értek, 
nem olyant, milyen volt már Ausztriában és me
lyet a 13-ik §-us fogantyújának megnyomásával 
sarkaiból legott ki lehet forgatni. Ilyen lenne pe
dig az alkotmány, mely a birodalom egyik felében 
a másik fél alkotmánya romjain épülne föl. Köz
tünk és az örökös tartományok között csak egy 
dolog lehetséges—itt kérek félre nem értetni:— az 
alkotmányosság közössége. Nem lézengő, hanem 
valódi alkotmányosság : mert a birodalom bajait 
csak ez orvosolhatja. Éz azután a birodalom élet
föltétele ; azt pedig a magyar alkotmány elnapo-
tása által egy ujabb válságnak kitenni, bizony sze
rencsétlen politika volna. (Igaz! Ügy van l) 

Áttérek most azon kérdésre, hogy mit kell 
tennünk ? Föliratot kell a felséghez intézni, mely
ben alkotmányunk azonnali visszaállítását sürges
sük, és pedig az én véleményem és kívánságom 
szerint Deák Ferencz képviselő társunk indítványa 
értelmében. 

Megmondom okaimat, és mindenek előtt csak 
röviden akarom ecsetelni az ország jelen állapotát. 
(Halljuk!) Zűrzavar, önkény, jogtalanság, és köz-
elerkölcstelenedés: ezen néhány szó, uraim! min
dent kifejez. Nem szenved kétséget, hogy a mi más 
országokban a rósz kormányok egész sorától száz 
év alatt kitelik, az nekünk rövidke 17 év alatt ju
tott ki osztályrészül az absolut kormányrendszer 
alatt, mely egészen tehetetlenné hizott. Nincs ezen 
kormánynak vaskeze; erőtlen test ez, nehéz vas-
fegyverzetben? melynek kezét a vas súly még te

hetetlenebbé teszi: és aggódva gondolunk arra, 
hogy hát ezen kéz legyen hivatva, hogy bennün
ket a bekövetkező veszélyekből kiragadjon ! Oszt
rák-magyar vegyes kormányzat ez, melyben a 
cs. kir. miniszterek, és a magyar kormányszékek 
közegei is parancsolnak; itt csak az nem paran
csol , ki parancsolni rá nem ér, vagy nem akar. És 
mindennek neve provisorium! Csak azzal ne ijesz
tette volna 1861-ben a kormány az absolutismust, 
hogy csak ideiglenes lesz: mert ez féltvén életét, 
oly mohón fogott föladata teljesítéséhez, hogy öt 
év alatt e szegény országot tönkre juttatta. Azért 
kívánom, sürgessük az alkotmány visszaállítását; 
sürgessük a füg-getlen felelős magyar minisztérium 
kinevezését, hogy legyen kormányunk, mely a ne-
taláni veszélyek beálltával megótalmazhasson ben
nünket, és visszaállítsa e hazában a jog, az alkot
mány, a törvény uralmát. Legyen e kormány ha
talmas és erős, a nemzet bizalma és a törvény ál-
meghatározott saját felelősége által, és legyen erős 
és hatalmas a törvény és alkotmány, ne az önkény 
alapján. 

És most egynémely állításra kivánok felel
ni, (Halljuk!) melyek itt eddig Deák Ferencz kép
viselőtársunk indítványa ellenében fölhozattak. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk azt mondja, 
hogy ha munkálkodásunkat föl nem függeszte-
nők, az káros lenne, mert a mi ügyünk ellenei 
előzékenységünket eddig is gyöngeségre magya
rázták, gyöngeségre, mert mi alkotmányunkat úgy 
védelmeztük, hogy azt mondhattuk: „svaviter in 
modo, fortiter in r e ! " (Igaz!) Én azt gondolom, 
t. ház, hogy magából a kir. leiratból azt látjuk, 
hogy a mi eddigi küzdelmünket és föllépésünket a 
kormány gyöngeségre nem magyarázhatta. Távol 
vagyok attól, hogy én ezen leirat mellett szóljak. 
Nem elégít ki bennünket; annyit azonban bizo
nyossággal vélek mondhatni, hogy a kormány 
igen messze van attól a kiindulási ponttól, a me
lyen eddigelé állott. Engednek ők igenis; és azért 
azt hiszem, hogy a minek erkölcsi nyomása alatt 
ők magok is akaratlanul engednek, azt ők, öná-
mítás nélkül, a magyar nemzet gyöngeségének 
nem mondhatják. 

A miket Komárom városa érdemes képvise
lője (Halljuk!) tegnap igen jeles beszédében mon
dott, nagy hatással voltak rám. Hiszen az ország 
törvényes füg-getlenségét fenyegető veszélyekre 
figyelmeztetés mindnyájunk keblében növeli az 
amúgy sem szunnyadó férfigondokat. Én a t. 
képviselő aggodalmaiban osztozom; én is elisme
rem a veszélyeket, melyek ügyünket fenyegetik; 
de azt hiszem , hogy ezen veszélyek nem fognak 
beállani most, ha mi törvényhozási működésün
ket folytatjuk. A t. képviselő úr többek közt ab
ból indulván ki, hogy az örökös tartományok né-
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pei nem akarják az alkotmányos kérdés rendezé
sét úgy, mint mi gondoljuk, hanem most is egy 
központosító parlamenthez ragaszkodnak: attól 
tart, hogy, ha mi a közjogi kérdés elintézésébe be
lebocsátkozunk , velők érintkezünk, az nemhogy 
több rokonszenvet idézne elő köztünk, hanem még 
nagyobb idegenkedést szülne. Én ellenkező véle
ményben vagyok. Én azt hiszem és látom , hogy 
nem c§ak az örökös tartományok népei, hanem 
még a központosítás pártja is kezdett már hozzánk 
közeledni. (Zaj a bal oldalon.) Nem rég a dualis-
musről még semmit sem akartak tudni, most meg a 
legtúlzőbbak is azt mondják, hogy ők is egy kor
látolt dualismus mellett vannak. Tudom, hogy ők 
máskép értik; elég, hogy elismerik a Magyaror
szág által védett dualismus | érvényét. (Közbeszó
lás bal oldalról: Elég? ! Elég?!) A t. képviselő ur at
tól t a r t , hogy még nagyobb idegenkedés találna 
támadni köztünk. Hiszen akkor, ha például a ma
gán életben valamely pörös tárgynak elintézéséről 
van szó, daczára a pörös felek közt beállott kedve
zőbb hangulatnak i s , ki kellene térni a kiegyezke-
dés elől, nehogy a felek még jobban összeveszsze-
nek. Ha én a béke olajágát oda nyújtom ellenfe
lemnek, s az jó szándékomat azzal viszonozza, hogy 
engem az olajággal megcsap , arról én nem tehe
tek. A mi hivatásunk, uraim ! az érvek súlyával 
hatni ő felségére, s mindazokra, kiket a sors ösz-
szekötött velünk; meggyőzni őket nem csak ar
ról , hogy Magyarország ügye törvényes és igaz
ságos, hanem egyszersmind arról is, hogy Magyar
ország ügyének diadala vagy bukása az egész bi
rodalom alkotmányos szabadságának diadala vagy 
bukása lesz; meggyőzni őket arról, hogy a ma
gyar ügynek érvényre emelése a birodalom élet
föltételét képezi. Ezt meg kell hogy értessük velők, 
és azért érintkeznünk kell velők. A mit arra néz
ve mondott t. képviselőtársunk, hogy Európa a mi 
beldolgainkkal, Magyarország önállásával nem tö
rődik, erre nézve megjegyzem — és én nem szok
tam magas politikát űzni, sem nagyító üvegen nézni 
hazám jelentőségét — annyit azonban mégis mond
hatok, hogy miután Európának Ausztria sorsa 
iránt érdeklődnie kell , lehetetlen, hogy az osztrák 
birodalom egyik felerésze iránt ne érdeklődjék, és 
pedig épen azon felerésze i ránt , mely az eddigi 
tapasztalás szerint tántoríthatlan alkotmányos küz
delmeivel életrevalóságának elegendő jelét adta. 
Meg kell tehát Európával is értetnünk, hogy mit 
kívánunk, és hogy miképen kívánjuk elintézni e 
fontos közjogi kérdést. De ha mi még azokkal sem 
érintkezünk , a kik velünk egy közös fejedelem 
alatt állanak, akkor szavainkat Európa többi né
pei természetesen még kevésbbé hallhatják meg. 

Én nem mondok le azon reményről, hogy 
a kormány végre belátja, hogy a központosító 

egység czélra nem vezet: mert a múltból merített 
tények világosan mutatják, hogy a birodalom 
ezen központosító egység nélkül is tudott sikerrel 
harczolni és fényesen győzni, a miből most—ugy 
látszik — kitanult. És az is kitűnt, hogy e köz
pontosító egység, melynek a kormány eddig a 
haladás igazi tényezőit egytől egyig föláldozta, 
semmit sem mentett meg, hanem mindent kocz-
káztatott. Sőt Ausztria épen azóta szenvedi a ször
nyű vereségeket, mióta a központosító egységet 
érvényre emelte. (Helyeslés.) 

En azt gondolom, hogy e leirat minden 
esetre nagyobb közeledést mutat, mint az, mely 
marczius 3-ikán kelt. Komárom városa érdemes 
képviselője pedig azt mondja, hogy a nov. 17-ikei 
leirat lényegében semmivel sem jobb a rnarcz. 3-
ikainál. Véleményem szerint e leiratot ugy kell 
megítélnünk, a mint az világosan szól. A mi ott 
világosan meg van említve, a mi ott világosan 
meg van ígérve, azt úgy veszem, a mint irva van ; 
a mi ott átalánosságba van burkolva, azt, mint 
homályos tételt, mellőzöm. A leirat megígéri a 
magyar felelős minisztérium kinevezését és a 
helyhatóságok visszaállítását; Szentkirályi képvi
selőtársammal tartok, ki azt mondja: majd meg
látjuk, mi lesz belőle. Ha mind e mellett is úgy 
értené a leirat azt, a mit mond, hogy a kineve
zendő magyar minisztériumra holmi apróságokat 
bízna csak; ha úgy értelmezné a hadügyet, had
sereg egységét, közvetett adókat, egyedáru ságot, 
államadósságokat illetőleg az öszhangzó elveket, 
hogy mi ezen elvek tekintetében előleges áldoza
tokat tegyünk; ha azt, a miben mi egyezkedés 
közben bele fogunk egyezni, á conto-fizetés gya
nánt fogná venni minden viszonyosság nélkül; 
ha azt gondolná a kormány, hogy a mit mi az 
egyezkedés folytában engedtünk, azt mindörökre 
engedtük át ; ha egyátalában az osztrák kor
mány azt gondolná, hogy egységes államot csi
nálhat Ausztriából befelé, a mint az tettleg csak 
17 év óta áll fen: azt felelem, az egyezkedésnél 
mi is jelen leszünk, és elég erélyünk és bátorsá
gunk is lesz a dolgok ilyetén megoldása ellen til
takozni. Nem, uraim! a képviselőház nem fogja 
az ország jogait föláldozni. Eddigi eljárása, a 
mely egy részről óvatos, más részről az alkot
mány védelmében szilárd volt, biztos záloga an
nak, hogy ezentúl is szilárdul fogja az ország tör
vényes függetlenségét védeni. 

Én tehát azt kívánom, hogy a 67-es bizott
ság működésének folytatására utasittassék. Azt 
sem pártolom, hogy a többi bizottságok szakaszszák 
meg és függeszszék fel működésöket. 

És itt alkalmat veszek magamnak, a nemze
tiségi kérdésre nézve, a mely több t. szónok által 
fölhozatott, egy pár rövid észrevételt tenni. (Hall-
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juk!) Én azt gondolom, ha van kérdés, melyet a 
kiegyezési kérdéstől függetlenül kell előkészíteni 
és elintézni, úgy a nemzetiségi kérdés az. (Igaz! 
a jobb oldalon.) A tisztelt ház tisztába fog jönni 
magával az iránt, hogy meddig mehet, az iránt, 
hogy mik a különböző nemzetiségek jogos és 
igazságos kívánalmai, mennyit enged e részben 
az ország épségére való tekintet, mennyit kivan 
e részben az első válaszföliratunkban is különö
senkiemeltigazság és testvériség elve. Ha ez iránt 
tisztában lesz a t. ház és az országgyűlés, azt gon
dolom, igyekeznünk kell azt mielőbb kimondani, 
igyekeznünk kell, ha lehet, országos határozattá 
emelni. Nem mondhatom előre, hogy a mit a t. 
ház ki fog nyilatkoztatni, minő mértékben fogja 
a különböző nemzetiségeket megnyugtatni; de 
azt hiszem, mindenesetre megnyugtatóbb lépés 
lenne, ha azt, mit a nemzetiségeknek meg lehet ad
ni, már előre kimondatik, mint ha bizonytalan 
időre elhalasztatik. Én azt gondolom^ ez jobb vol
na , mint ha, a 61-iki országgyűlés példájára, ezen 
országgyűlés is szétmenne, a nélkül, hogy e fon
tos tárgyban nyilatkozott volna. De épen azért 
kivánom, hogy ezen kérdés előkészítésére és ki
dolgozására az út nyitva maradjon. Ez út pedig 
elzáratnék, ha azt határoznék, hogy eddigi műkö
désűnket függeszszük föl. 

Én úgy fogom föl föladatunkat, t. ház , hogy 
mi az ország törvényes függetlenségének föntartá-
sa czéljából — a mi a fődolog — a közjogi kérdés 
elintézésére minden kitelhető módon közreműköd
jünk, a törvény korlátai közt természetesen. E ezél-
nak pedig legjobban úgy felelünk meg, ha az aka
dályoktól vissza nem rettenve, mindig a főczélt, a 
békés kiegyezkedést tartva szemünk előtt, sőt az 
igazságos követeléseink megtagadása miatt keb-
1 linkben támadt neheztelést lehetőségig visszafojtva, 
az előttünk álló göröngyös pályán mindaddig ha
ladunk , míg az út folytatásának teljes lehetetlen
ségéről meg nem gj^őződünk. Meglehet, hogy előbb-
utóbb kénytelenek leszünk kijelenteni, hogy fára
dozásaink siker nélkül maradtak, hogy a köl
csönös felvilágosítás és meggyőzés lehetsége 
megszűnt; de, uraim! az ország elvárja tőlünk, 
hogy a megkezdett munkát befejezzük; az ország, 
mely oly rég nélkülözi az alkotmányos szabadsá
got, a jobblétet, elvárja tőlünk, hogy ha már elvál
laltuk e nehéz munkát, legyen erélyünk és bátorsá
gunk mindent elkövetni, hogy ezen munka kielé-
gítőleg, az ország alkotmányának visszaszerzésével 
befejeztessék,—vagy ha mindennek daczára is si
kertelenek maradnának fáradozásaink, legalább azt 
mondhassuk nyugodt lelkiismerettel ország-világ 
előtt: „Rajtunk nem múlt." (Helyeslés a jobb oldalon.) 1 

Ráday László gr. jegyző: Bobory Károly! 
B o b o r y K á r o l y : T. ház! A szerkesztendő! 

KÉPV. II. NAPLÓ. 186 5 / e - Hl. 

i föliratra nézve mindenek előtt egyenesen kimon-
I dom, hogy én Debreczen városa érdemes képvise-
I lőjenek, Tisza Kálmánnak indítványát pártolom. 

Állásom az előttem szólottak állásától külön
bözik abban, hogy nem esak a közös ügyekben ki
küldött bizottság működésének folytatását, hanem 
egyszersmind annak föladatát, annak egész műkö
dését is, véleményem s meggyőződésem szerint, 
nem pártolom; és azért ezen kiküldött bizottság
nak megválasztásához én és elvtársaim nem já 
rultunk. 

Minekelőtte elvi okaimat kifejtem, figyelmez
tetni akarom a t. házat eddigi eredményeire a kö
zös ügyekben működött bizottságnak, nevezetesen 
bemutatván azon két javaslatot, mely az albizott
ságtól kiadatva, országszerte, közönségesen ismere
tes. Ezen javaslatokban a kir. leirat oly okmányt 
lát, melynek mozzanatai az alkotmányos kiegye
zésnek létesítésére alkalmas csatlakozási pontúi 
szolgálhatnak. Én azonban, midőn látom egy rész
ről, hogy az albizottságnak tisztelt tagjai, ezen 
háznak legkitűnőbb tagjai, kik e tárgyat tüzete
sen tanulmányozták, mégis közös megállapodásra 
nem jutottak; más részről, midőn tapasztalom, 
hogy úgy a kisebbségnek, mint a többségnek ja
vaslata az ország közvéleményével nem találkozik, 
(A hal oldalon: Igaz!) sőt a helyett, hogy meg
nyugtatná a kedélyeket, némely pontjai, ugy az 
egyik, mint a másik javaslatnak, az érintkezésre 
nézve a többi örökös tartományokkal, illetőleg az 
országnak érdekeit és függetlenségét, komoly ag
godalmakat gerjesztettek; midőn, mondom , ezt 
tapasztalom : akkor ebben legerősebb bizonyítvá
nyát látom annak, hogy mihelyt letérünk a szo
rosan vett personal-unio teréről, uj és ujabb, és 
nagyobb bonyodalmakba döntjük magunkat, me
lyek nemzetünk és országunk állását a többi or
szágokhoz csak kétségesebbekké teszik. (Igaz! bal 
felöl.) De maga ezen, minden parlamenti modor 
ellenére tett megemlitóse ezen parlamenti embryo-
nak, t. i. az albizottság javaslatának, figyelmez
tet bennünket, hogy hajlandó az alkotmányos fic-
tióhoz szokott kormány megragadni és fölhasználni 
mindent, a mi az ő czéljára némileg alkalmas. Intő 
példánk van 1861-ből az országbírói értekezlet 
munkáján, mennyire kész ugyanezen alkotmányos 
fictiokoz szokott kormány azt, a mi nem is ország
gyűlési határozmány, mint országgyűlési határoz-
mányt sanctio név alatt életbe léptetni. 

De erősebb indokaim vannak magában az 
elvben: országunk — maga a sanctio pragma-
tica, azon okmány * szerint, melyet alapul vett 
maga a trónbeszéd is, melyre hivatkozik a kir. le
irat—független ország; maga a sanctio pragmatica 
alkalmával őseink kikötötték magoknak azon biz
tosítékot, hogy Magyarország a hozzá kapcsolt 
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részekkel együtt, soha a király által kormányoz
tatni nem fog máskép, mint tulajdon országgyűlé
sén alkotott s jövendőben alkotandó törvények ál
tal. Ugyanezen biztosítékot nyújtotta Mária Teré
zia, ki első lépett a pragmatica sanctio értelmében 
a trónra. Ugyanezen biztosítékot — hogy elhall
gassak más törvényeket — nyújtja az 1791-iki t. 
ez., melynek szavai a következők: „Magyarország, 
kapcsolt részeivel, szabad ország, az egész törvé
nyes kormányformára nézve, független, semmi 
más országnak vagy népnek alatta nem áll, ha
nem saját állása és alkotmánya van." Ugyanezt a 
biztosítékot nyújtja 1804-ben — azon évben, mely
ben ausztriai császár nevét vette föl I. Ferencz ki
rályunk — azon biztosítékot, hogy ezen név föl
vétele által Magyarország alkotmányos jogai sem
mi csorbulást nem szenvednek, hogy Magyaror
szág közjogi állása ugyanaz marad, a mi volt. Ma
gyarország tehát független ország; ily országok 
között pedig, melyek oly különböző közjogi alap
pal bírnak, mint Magyarország s az osztrák biro
dalom tartományai, szorosabb kapcsolat — helye
sen jegyzi meg 1861-iki föliratunk — mint a per-
sonal unió kapcsa, nem is képzelhető. (Igaz ! a hal 
oldalon.) 1861-iki első föliratunk fennen hangoz
tatja, hogy Magyarországot a többi örökös tarto
mányokkal csak persona! unió kapcsolja össze: 
ugyanaz, a mit dönthetlen érvekkel kimutatott és 
előadott második föliratunk 1861-ben, azon fölirat, 
mely, a magyar törvényhozásban páratlan példá
val, mind a két törvényhozási tábla teljesen egy
hangú szavazatát nyerte nem csak, hanem az egész 
ország s annak minden jurisdictioi által elfogad
tatott, ugy, hogy az egész nemzetnek mintegy 
politikai hitvallásává vált. Nem lehet, hogy itt 
eszembe ne jusson a sz. irás azon szava : „Senki 
más alapot nem tehet, mint a mi téve van." Ezen 
alapon állok én itt, ezen alapon állanak — hiszem 
— képviselőtársaim mind. Azon meggyőződése or
szágunk összes lakosságának, hogy ezen ország
gyűlés föladata nem egyéb, igazolása a 61-iki or
szággyűlés cselekvésének. 

Magyarországnak tehát, mint független ál
lamnak, független állam irányában nem lehet más 
kötelezettsége, mint az, a mit tulajdon érdeke java
sol. Független országok között nem lehet közös 
ügy más, mint a közös érdek: azért mondom én, 
hogy közös ügyet nem ösmerek; nem ösmerek 
mást. mint közös érdeket, és a meddig terjed a kö
zös érdek, addig terjed a közös ügy i s ; és ha az 
érdekek valóban ugyanazok, például Magyaror
szág és az osztrák birodalom örökös tartományai 
között, akkor semmi nehézség sincs azon érdekre 
nézve, annak létesítésére alkalmas mód és alkalmas 
közeg iránt, minél fogva azon valóban közös ügyek, 
t. i. közös érdekek létesítésére nem szükséges hosz-

szas elötanácskozás, nem szükségesek bizottsági 
hosszas előmunkálatok. Lehet, nogy a független 
államok érdekei ellenségesen is érintkeznek egy
mással ; de ha ellenségesen érintkeznek érdekeik: 
akkor a múltra nézve nem lehet más föladat, mint 
a közös természeti államjog szabályai szerint a lé
tező ellenséges érintkezéseknek kiegyenlítése; a 
jövőre nézve pedig, ha az érdekek különböznek, a 
természetes logika nem azt tanítja, hogy ily ellen
kező érdekeket közösekké kell tenni, hanem azt, 
hogy azokat annál pontosabban és határozottabban 
el kell különíteni. (Bal felöl: Ugy van!) 

Engedje meg a t. ház, nekem úgy látszik, 
mikor közös ügyekről van szó, nem a köztünk és 
az örökös tartományok közt lévő közös ügyek tu
lajdonképen azok, a melyek annyira érdeklik kor-* 
mányunkat; hanem a közös ügy az, a mely hatal
mával mindkettőnk érdekei ellen működik. Tapasz
taltuk, a mióta közös a hadsereg, azóta közös az 
elnyomás; a mióta közös a pénzügy, közös a nyo
morúság. (Derültség. Halljuk!) Nem az egyes tar
tományoknak, vagy összes birodalmi tartományok" 
nak Magyarországgal érintkezése a közös ügy, 
hanem a hatalomnak a közös elnyomás fentartá-
sára való közös érdeke. Ide törekszik a kegy. kir. 
leiratban fentartott hadügy, annak minden részle
tei, ide törekszik a fentartott pénzügy. De ha Ma
gyarország független állam, mint független ál
lamnak bírnia kell egy állam lényeges adtributu-
mával; és ezen lényeges adtributum, mint egy czél-
hoz vezető eszköz: a hadügy és pénzügy. Minden 
alkotmány csak arra czéloz, hogy a népnek a ha
talom túlkapásai és elnyomásai ellen biztosítékul 
szolgáljon, 'és ezen biztosítéknak abban állnak fő 
részei, hogy a nemzet az ó' pénzével és vérével 
maga rendelkezzék. (Helyeslés.) 

Szó van kiegyenlítésről. Kérdem én : kivel kell 
tehát nekünk egyezkednünk ? Mert egyezkedés nem 
létezhetik máshol, mint a hol van ellenség. Ki ezen 
ellenség ? Mi az örökös tartományok népei ellen soha 
ellenségesen föllépni nem akartunk és nem aka
runk, és teljes öntudatunk lehet arról, hogy az örö
kös tartományok jogát soha nem sértettük, sőt aka
ratunk sincsen azt sérteni. Ismételve és ismételve 
kimondtuk, nevezetesen már 61-iki első fölira
tunkban, hogy a testvéri viszonyt velők, mint al
kotmányos népekkel fen akarjuk tartani, hogy kö
telességünknek tartjuk, a szoros jog kötelességén 
fölül, mind azt, mit méltányosan várhatnak, a mit 
magunk tulajdon függetlensége, állami önlétünk 
megenged, teljesíteni; kimondottuk, hogy azon 
terhekre nézve is, melyek elviselhetlen súlylyal 
nehezednek rajok és reánk — értem az államadó
ságokat, melyek bennünket, mint alkotmányos 
népet, kik soha ezen adósságokra beleegyezésün
ket nem adtuk, nem terhelnek, mindazáltal, ne-
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hogy azok alatt az ő jóllétök és a mi jóllétünk 
•összeroskadjon — méltányosak akarunk lenni, úgy 
mégis, hogy nem feledjük az elvet, miszerint mél
tányosságnál a méltányosság mértékét meghatá
rozni nem azé, ki maga irányában méltányosságot 
követel, hanem azé, ki a méltányosságot teszi. 
Akarunk részt venni azon terhekben, melyeket az 
absolut hatalom fonák rendszere rajok és ránk sú
lyosított, hanem csak annyiban, a mennyiben ma
gunk tulajdon nemzeti és államgazdaságunk jövője 
megengedi, a mennyiben t. i. tulajdon nemzeti és 
államgazdaságunk fölvirágzására a remény föl ne 
áldoztassék. Tehát ki az az ellen, kivel egyezked
nünk kell? Az tehát nem egyéb, mint a kormány 
maga, a kormány, melynek kormányzása úgy a 
mi, mint a többi örökös tartományok jóllétével és 
érdekeivel egyaránt ellenkezik. 

Föl tudom fogni . . . . Csak tessék diskurálni, 
majd én addig várok. (Az elnök csönget.) Föl tu
dom fogni, hogy olyan állam, mely czélszerü és 
észszerű-a maga intézkedéseiben, még akkor is, 
ha absolutistice intézkedik, némileg a népszerűsé
get meg tudja, nyerni, s vele meg tud barátkozni 
-a nemzet; de ha olyan állam, melynek minden 
intézkedése czélszerűtlen és észszerűtlen, s nem 
csak észszerűtlen, hanem nép- és nemzetellenes, 
mety annyira tönkre tudja silányítani az országot, 
mint látjuk Ausztriának 18 évi utolsó kormányza
tában, nem csodálom, ha azt a nép a maga ellen
ségének nézi. Ellenségének, mondom: Isten ment
sen, hogy én e teremben, melynek szentségét föl
fogom, túlzó szavakkal éljek. Kicsoda az közülünk, 
a ki nem tapasztalta az utóbbi események folytán, 
hogy azon fényes diadaloknál, melyekre a kir. le
irat hivatkozik, melyek vívattak úgy a déli száraz, 
mint tengeri hadsereg által, az ország nagy része 
nem hogy örömet mutatott volna, sőt inkább le
vertséget láttatott, mert diadalát látta annak, ki 
az 6' elnyomója ? A königgratzi és egyéb csatáknál, 
melyek kevés nap alatt Ausztria nagyhatalmát 
tönkre tették, tapasztalatunk nem az, hogy meg
szomorodott volna a nép, hanem örömet lehetett 
szemlélni a nép nagy részében azért, mert meg
törve látta azon dölyföt, mely őt elnyomta. 

Békét akar a nemzet, de nem a halál békéjét, 
állami létének, önállóságának, nemzeti független
ségének és életének megsemmisítésével; hanem oly 
békét, mely megorvosolja a múlt sebeit és a jövőre 
nézve biztosítékot nyújt. Békét akar a nemzet: 
mert nincs nagyobb boldogtalanság, mint a béke 
hiánya kormány és kormányzottak közt. Békét 
akar a nemzet, és ezen békének palládiumát látja a 
48-iki törvényekben és ezek biztosítékaiban, mi
szerint véréről és pénzéről önmaga rendelkezhetik. 
Vajon, miután personal-unio Magyarország addigi 
állása az örökös tartományokhoz, vajon ki az kö-

zulunk, ki Ausztriához való túlságos szeretetből 
| ezen kapcsolatot szorosabban kívánná Összefűzni ? 
I (Derültség.) Kicsoda az, ki kimutathatná ennek 
! észszerű okát? Vagy vajon melyik az ellen, mely-
1 tői Ausztria minket megótalmazni képes volna? 
] Békét akar a nemzet, és ezen békét egyedül 0 
| felsége adhatja meg. Azért tehát Írjunk föl; s ő 
| felsége megadván a nemzetnek palládiumát, a 

48-iki törvényekben a nemzet alkotmányát teljes 
mértékben, tapasztalni fogja azon lelkesültséget, 
mely irányában, trónja s családja iránt a nemzet-

í ben találtatni fog. Nem boszú politikája beszél be-
! ló'lem, valamint senkiből elvbarátaim közöl. Én 
; büszke vagyok rá, hogy évekig hordtam rablán-
1 czait az elnyomó hatalomnak; de azon pillanatban, 
I melyben a törvénytelen hatalom a törvényes ál-
I láspontra lép, én leszek az első, ki teljes szívvel és 
I lélekkel szolgálatomat neki fölajánlom. (Helyeslés 
i a bal oldalon.j 

A felség felelős minisztériumot igér nekünk, 
felelős minisztériumot és alkotmányt igér a többi 
örökös tartományoknak is. A többi örökös tarto
mányok már most, miután elveszett Lombardia és 
Velencze, csak kisebb részét képezvén az ő felsége 

I koronája alatti tartományoknak, a mennyiben Ma-
! gyarország területe a hozzá kapcsolt részekkel 
| 5853 D mfdet, ellenben a többi örökös tartomá-
j nyok csak 5452 D mfdet tesznek, s ennélfogva 

Magyarország és a hozzákapcselt részek ő felsége 
I többi tartományait 401 D mfddel haladják meg: 
I a vonzalom törvényei szerint, ha ő felsége és az 
: örökös tartományok az egységet csakugyan any-
I nyira óhatják, ezen egység sokkal terniészete-
í sebben megalakítható úgj: ha, nem a szórványos 
I apró részekhez a nagy tömb, hanem az apró ré

szek a nagy tömbhöz csatoltatnak. Nekünk, a 
mint ismerjük eddigi alkotmányos életöket, az 
örökös tartományok által eddig élvezett alkot
mány áldásaiban semmi irigyleni valónk nincs; 
ellenben ők, ha hozzánk vonzódnak — a mire 
Őket egyébiránt kötelezni nem akarjuk , mert 
meg vagyunk győződve, hogy mint független 
nemzet, független alkotmányos nemzettel egymás 
mellett is szépen megélhetünk — ha hozzánk csat
lakozni akarnak. alkotmányunkban megtalálják 
mind azt, mi a józan alkotmányosság alapföltéte
leihez tartozik. 

Mielőtt beszédemet befejezném, megvallom, 
t. képviselőtársak, hogy inkább óhajtottam volna, 
nem föliratban, hanem határozatban szólani: mert 
fenállanak mindazon érvek, melyeknél fogva 
1861-ben én és képviselőtársaimnak igen nagy 
száma inkább határozatban kívánt nyilatkozni. A 
fejedelem maga nem áll törvényes téren most se, 
hiányoznak a törvényes közlekedés eszközei, köze-

j gei jelenben úgy, mint akkor: hiányoznak a tör-
8* 
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vényes állapotok, tetőzve és megöregbítve ujabb 
törvénytelenségekkel; és ha akkor a nagynehezen 
kinőtt többség mégis föliratban akart szólni ő fel
ségéhez, hogy ildomtalansága által ne vessen gá
tat, hogy ő felsége teljesítse a nemzet kívánsá
gait és az óhajtott kiegyezkedés megtörténjék: 
most, miután fölirtunk 1861-ben ez irányban két-
szer, s ez idén ismét fölirtunk ez irányban két
szer, senki bennünket ildomtalansággal nem vá
dolhat, mert azt mondja a deák (Halljuk.') — ér
tem a deák közmondást: — (Derültség) „si ter pul-
santi tibi non aperitur, abito." Ha pedig van a fe
jedelemnek — mint van — méltósága, mert a feje
delemben tekinti minden alkotmányos polgár meg-
szentesitve az államnak, mint jogtársaságnak eszmé
nyét, ha van, mondom, a fejedelemnek méltósága, 
van bizonyára a népnek, a nemzetnek is, és ezen 
méltóságnak öntudata kell, hogy legyen, és meg j 
is van e házban. Mindazonáltal, nehogy vádra 
legkisebb ürügy legyen: legyen fölirat; de hinni j 
akarom, hogy lesz utolsó. (Helyeslés.) És ha mégis j 
netalán a nemzet jogos kivánatai nem teljesittet- i 
nének ., akkor nincsen egyéb hátra, mint a mit 
mond a deák közmondás második része: abito; 
azaz: öntudatával szoros ragaszkodásunknak al
kotmányunkhoz és törvényeinkhez, hivatkozva Is
ten és a világ ítéletére, várjunk, tűrjünk, várjuk a I 
fejlő szebb jövőt. i 

Midőn ő felsége felelős kormányt igér, a | 
kormányférfiak felelősségét, akkor azon kormány- j 
férfi, ki ezen kir. leiratot aláirta, és ezen leiratban I 
azon föltételeket, melyekről a kir. leirat úgy szól, 
hogy azokhoz minden körülmények között föl nem j 
adhatóképen ragaszkodik, akkor a felelősséget, mon- [ 
dom, már magára vonta és az ítéletet maga ellen 
aláirta. És habár ezen itélet hazánk jelenlegi zsib
basztó állapota miatt rá most nem alkalmazható, 
de alkalmaztatni fog a világ és nemzet históriája 
és az utónemzedékek által. 

Adja a gondviselés, hogy ő felsége oldala 
mellé oly kormányférfiak jussanak, kik a törvény 
értelmében áthatva vezessék alkotmányunk hajó
ját, hogy igy fölvirágozzék ismét ő felsége trónja. 
Egyedül Magyarország területe elegendő arra, 
hogy nagyhatalom legyen. Az egész porosz biro
dalom területe — mint volt — 5103 D mértföld; 
Magyarország és a hozzá tartozó részek összes te
rülete több mint 5800. Ha ő felsége megengedi, 
segélyével gyámolítja törekvéseinket, hogy Ma
gyarországnak anyagi és szellemi érdekei fölvirá
gozhassanak . akkor föl virágzik ő felségének 
trónja, és lészen dicső, mint valaha Magyarország 
királyainak dicső trónja, Ausztria nélkül is. (Éljen
zés a hal oldalon.) Ismételve mondom: adjon Isten 
ó' felségének oly tanácsosokat, kik ő felségét a jog 
felé vezéreljék úgy, hogy mondhassuk: áldja meg ' 

Isten ő felségét akként, mint a nemzet milliói kor
mányának áldásait tapasztalják! (Éljenzés a bal 
oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Zsarnay Imre! 
Zsarnay I m r e : T. képviselőház ! Minthogy 

előttem történetesen Boboiy Károly képviselőtár
sam és barátom, pap, nyilatkozott, engedje meg a 
t. ház, hogy én, az ő beszédét folytatólag, fölhívjam 
a t. ház figyelmét, egy ezelőtt körülbelől 200 év
vel élt magyar főpapnak, a tiszta hazafiság hű ké
pének, a haza hasonló viszonyai közt mondott 
nyilatkozatára, ki akkor nyilatkozott igy, midőn 
még nem köttetett meg a pragmatica sanctió. T. 
ház! I. Lipót király uralkodása alatt Magyaror
szág épen ilyen viszonyok közt volt, mint a mi
lyenek közt van most hazánk, kivévén, hogy ak
kor az ausztriai birodalomnak fényesebb állapota, 
nagyobb emberei voltak, mint jelenben. I. Lipót 
látván a magyarországi viszonyok által előidézett 
szerencsétlenségeket, elhatározta magában, hogy 
Magyarországgal ki kell békülnie. E végett kabi
neti tanácskozást hívott össze. Ezen kabineti ta
nácskozásban jelen volt Magyarország részéről 
ama főpap, kire hivatkozom, Szécsenyi György. 
Midőn ő felsége a maga kegyes atyai indulatá
ból kimondotta. hogy neki fájnak azon dolgok, 
melyek Magyarországban történtek, a jelen volt 
miniszterek a kiegyezés alapjául különféle elveket, 
közös ügyeket hordtak elő; és habár mindig a ki
békülésre hivatkoztak, ki lehetett szavaikból ven
ni, hogy senki más nem, lianem épen ők azok. kik 
a fejedelem akaratának teljesülését, hogy t. i. Ma
gyarországgal béke legyen, nem akarják, mert ők 
zavart akartak, hogy abból nyereséget húzhassa
nak. I ly helyzetben a már emiitett egyházi főmél
tóság ezeket mondta : „Uram! ezen te tanácsosaid 
nem akarják azt, a mit te akarsz; ezek nem békét, 
nem nyugodalmat, hanem zavart és egyenetlenséget 
akarnak Magyarországban, hogy tovább uralkod
hassanak, és hogy magok és rokonaik részére 
hasznot és magas hivatalokat szerezhessenek ez 
országban. Higye meg, felséges uram! Magyaror
szágban lehet, és igen könnyen, a békét, az örökös 
tartományokkal való barátságot megalapítani; de 
nem e miniszterek tanácsa szerint: erre egyet
len mód van, t. i. adassék meg Magyarországnak 
mind az, a mi törvény és igazság szerint Magyar
országot illeti; nem kell követelni semmi olyat a 
magyaroktól, a mit ők, hazájok függetlenségének 
és a korona jogának megsértése nélkül meg nem 
adhatnak." A jó fejedelembelátta, hogy a főpapnak 
igaza volt • de azért kisebbségben maradt; igy az 
ellenséges kormányzás hazánkban tovább folytat-
tatott, s még borzasztóbb alakban tűntek föl a sze-. 
rencsétlen viszonyok. Később átlátta a fejedelem, 
hogy a hazáját szerető magyar főpap hűbb és iga-
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zabb volt őhozzá, mint miniszterei: igy elhatározta í 
más kormányzási rendszer behozatalát. Hogy ezt 
kivihesse, elmozdította kormányától Portia jezsui
tát, ki a fejedelemnek, midőn 18 éves korában 
uralkodni kezdett, nevelője, s később fő tanács
adója volt, s hogy püspök lehessen, mindent elkö
vetett. í g y elmozdittatott s rangjától megfosztatott 
Lobkovitz, ki nagyravágyásánál fogva legtöbb 
bűnt követett el. A király azt mondta, egy törté
netíró szerint, hogy nyugodtabb lélekkel nem irt 
Ítéletet alá, mint a Lobkovitz miniszter ellen hozott 
büntető-ítéletet. 

Én hiszem! ő felsége e példát a mostani vi
szonyok közt szintén fogja követni, s eddigi ta
nácsadóitól megmenekülve, más tanácsadókat fog 
választani, miután ígéretet tett az eddigi kormány
zati rendszer megváltoztatására. 

Tisztelt ház ! A ház asztalára letett két indít
vány levén tulajdonképen a tanácskozás tárgya, 
erre kimondom véleményemet. (Halljuk! a hal ol
dalon-) 

En lelkemben örülök, látván, hogy a ház asz
talára letett két indítványban a vég czélra nézve 
nincs különbség. Mind a kettő egyet kíván: hazánk 
függetlenségének biztosítását, alkotmányos életünk 
föl éledését. Adja Isten, történjék akár az egyik, 
akár a másik indítványban kitett czél : én azon 
egyformán örülni fogok. Különbség a két indít
ványban csak a czél elérhetésének módjára nézve 
van. Már mások által e különbség ki levén fejtve: 
én azon indítványt pártolom, mely leginkább meg
egyezik azon nézetemmel és meggyőződésemmel, 
mely bennem az osztrák kormány testéhez nőtt 
reactióról,e reactio működéséről eleitől fogva meg
volt, és megvan most is. 

Valamint hazánknak, ugy az örökös tartomá
nyok évkönyveinek minden lapján szembetűnően 
láthatni ezen reactiónak müvét.Mint a történelemben 
nyomoztam: ugy látszik,ezen osztrák reactió gonosz 
működésének első anyagát I. Ferdinándnak 1526 
évi január 19-én kiadott hirdetményéből vette. I. 
Ferdinánd ezen hirdetményében az ország rendéit 
arról biztosítja: „Ne aggódjatok, ha engem király
nak választatok; én megigérem, hogy Magyar
országban mindenféle hivatalt csak a Magyar
országban és annak társországaiban született hon
fiak fognak viselni." És ha végig tekintünk a múlt 
időktől a jelenkorig, vajon teljesedett-e valaha a 
fejedelemnek ezen ígérete ? Bizony, kivált mostani 
az uj hivatalnoksereg fölállításának korában, min
denkinek meg kell vallania, hogy nem teljesedett, 
Ki volt ennek az oka, t. ház ? A bécsi kormány 
reactionarius férfiai, a kik, hogy czéljokat elérjék 
még a föl ségesuralkodó személyét, sem rettegtek com-
promittálni. Valóban minden baj és szerencsétlen
ség, mely Magyarországot és az örökös tartományo

kat, sőt magát az uralkodó dynastiát is annyi időn 
keresztül érte, nem magok a fejedelmek által idéz
tetett elő, hanem a fejedelmek trónjával összenőtt 
reactio omberei által, kik szabadság helyett szol
gaságot, világosság helyett sötétséget, jóllét, béke 
és egyetértés helyett nyomort, viszályt és egye
netlenséget mesterségesen csináltak az országok 
lakói, nemzetiségek és vallásfelekezetek között, 
hogy ezek egymás ellen küzdvén, egyik a másik 
szabadságát s jóllétét megsemmisítse. í g y történt 
az, hogv utoljára odajutott a birodalom, a hol van. 
Ha akármelyik néposztályt, a legnagyobb urat, 
úgymint a szegényt kérdjük,megelégedett-e vagy 
nem? azt fogja mondani: Biz én nem vagyok meg
elégedve. (Igaz!) 

És épen azért, mert ez igy van, én nem gon
dolok azzal, hogy Gácsországban mit csinálnak az 
oroszok, vagy micsoda puskája van a porosznak, 
akar-e háborút kezdem, vagy nem? Nekem mint 
magyar képviselőnek elsőbb gondom azt vizsgálni, 
miképen van ben az ország. Fájdalom itt van a 
legveszedelmesebb ellenség: a nép ínsége és el-
csüggedése. A kormánynak az tartozik fő feladata 
lenni, hogy e nagy ellenségtől szabaduljon meg: 
elégíttessék ki a nép, legyen oka egy jobb jövőt 
reményleni, a kormány iránt bizalommal visel
tetni . 

Nekem még van, mint törvényhozónak keli 
reményenmek lenni egy jobb jövőhöz. 

Ha vizsgálom a leiratot, bár többen eliene 
nyilatkoztak, bátran kimondom, hogy bárki szer
kesztette e leiratot, annak van egy tagadhatatlan-
érdeme. (Halljuk!) Nem lehet az, hogy egy kútfő
ből édes és keserű viz folyjon; nem lehet az oszt
rák kormányférfiakról azt hinni, hogy azok olya
nok legyenek, mint valami mythologiai Proteus, ki 
egyszer egy bőrt, máskor más bort és szint vál
toztat. Igy azt kell hinnem, hogy akárki volt, a 
ki ezen leirat szerkesztésébe befolyt, nem lehet egy 
azokkal, kik közelebb az osztrák kormányt vez ér
iették, és egészen más, mint a kik a márcziusi le
iratot szerkesztették. Ezen gondolatból azon véle
ményre kell jutnom, a mit óhajtok, hogy ő felsé
ge e kir. leirat készítésénél a reactio embereivé 
szakított, vagy ha nem szakitott, akart, szakítani. 
Nem tagadhatom, t. ház, a mit a két inditvány is 
világosan kimond, hogy e leirat nekünk mit sem 
adott meg abból, amit kívántunk. Igen, de szerin
tem figyelemre méltó azon körülmény, hogy e le
irat a mi mareziusi föliratunkra válaszkép adatik; 
és olvassa meg föliratunknak 1-sŐ— 59-ik szaka
szát akárki, hasonlitsa össze ezen leirattal: s azt 
fogja találni, hogy ebben a föiratunkban kifejtett 
igazságos kívánalmaink ellen egy betű czáfolat 
sincs; és ha ezt összehasonlítjuk a fölirattal, ez az 
egész világ előtt egy erős documentum. hogy az 
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osztrák államférfiak kénytelenek voltak e nemzet 
igazságos és törvényes követeléseit elismerni. Ezen 
elismerés ad nekem reményt, hogy az igazságot 
becsülni és teljesíteni is fogja a kormány. 

Azonban ha netalán még meg nem szüntetett 
volna az osztrák államférfiak működése ellenünk, 
azon nem lehet csodálkozni: mert 300 év óta szö
vetkezik ezen társulat a népek jogainak ellenére, 
a politikai szabadság megsemmisítésére s hazánk 
függetlenségéuek megbuktatására. Rómában is 
néhány patrícius család két századig küzdött a nép 
igazságos és törvényes akarata ellen csak azért, 
hogy hatalmát föntarthassa, habár a római di
csőség- el is vész. Még élünk, a kik emlékezünk, 
hogy a török janicsárok meg nem engedték, hogy a 
szultán Törökországba reformokat hozzon be; de 
végre az ő hatalmok is megszűnt, habár min
denféle kényszert elkövettek is , hogy hatal-
mokban megmaradjanak. Épen igy van ez oszt
rák államférfiakkal is. De én hiszem, hogy ő 
felsége , a mint igéri , nem csak hazánkban, 
hanem, a mi nekünk örömet okoz, az osztrák tar
tományokban is felelős minisztériumot, felelős kor
mányrendszert fog behozni. íme néhány évvel ez
előtt, az osztrák kormány emberei közt, kimond-
hatlan volt ezen szó : felelős minisztérium, felelős 
kormány. Igen jól emlékszem, ezelőtt 25 évvel 
Metternich minisztériuma alatt egy jogtanár csak j 
ennyit mert kimondani tanítványai előtt: „Az oszt- ] 
rák kormányrendszer természetellenes, és ha ezt ő j 
felsége meg nem változtatja, ezen birodalomnak 
előbbutóbb szét kell málnia." Néhány hónap múl
va ellene nyomozás rendeltetett, hogy micsoda bű
nös ember az, a ki ilyent mondott, és szerencse, 
hogy tömlöczbe nem zárták a tanárt. íme, most a 
fejedelem maga mondja ki ezt. A fejedelem ígérete 
senkinek nagyobb örömet nem szerez,mint nekem,ki 
mindenkor építettem a nemzetek sympathiájára, ki 
mindenkor a reményt tápláltam lelkemben, hogy 
el kell jönni az időnek, a mikor az emberek az er
kölcsi érzület és a józan észnél fogva átlátandják, 
hogy miután minden ember szabad és boldog akar 
lenni, miért nem egyesülnek milliók e köz czél el
érésére és a népek szabadsága ellen szövetkezett 
reactiónak megbuktatására. Szerintem ő felségé
nek adott igéretét lehetetlen másként teljesíteni, 
csak azon föltét alatt, hogyha eddigi kormányfér-
fiai helyett másokat, a nép bizodalmával bírókat 
fog választani. Én hiszem, hogy miként az írás
ban megjövendölte tett, hogy, „az asszonyi állatnak 
magzatja lesz," ő felsége az eredeti bün szerző
jének, azon kígyónak fejét meg fogja törni, mely j 
a bureaucratia és az absolut kormány alatt a nép 
szabadságát lenyűgözte, milliókat ínségre jut
tatott. 

Nekünk kötelességünk kijelentenünk fölira-

tnnkban, hogy az öszvetornyosult bajok és veszé
lyek közt a kormánynak mulhatlan teendője, hogy 
a magyar alkotmány, melynek alapja ez örök tör
vény : suum cuique, mindenkinek meg kell adni az 
övét, életbe hozassák; ezen változás csak a koro
názott királylyal egyet értve történhetik: e végett 
ő felsége mulhatlanul koronáztassák meg. Nekünk 
ki kell mondanunk óhajtásunkat, hogy az örökös 
tartományok népeinek is adassék alkotmány, az ő 
szabadságukat biztosító. Mi nem követeljük, hogy 
a mi alkotmányunk bármely más országra köttes
sék ; de annak sem láthatom okát, miért tartoz
nánk mi elfogadni egy alkotmányt, melynek alap
jául a német miniszterek azon óhajtásukat tették, 
hogy az ország, hatalom és dicsőség az övék 
legyen. 

Meglehet, reményem csalódni fog; de és zsze-
rüleg kénytelen vagyok hinni a lehetőséget, hogy 
a kormányzási rendszert ő felsége megváltoztatja, 
alkotmányunkat helyreállítja. Deák Ferencz kép
viselőtársam indítványa e lehetőséget teszi föl, s 
abból indul ki; ez indítványban megvan azon óva
tosság, melyet én mindenkor, de leginkább, mosta 
haza rendkívüli viszonyai közt, szükségesnek tartok 
minden eljárásunkban, a reactió embereinek irá
nyában, hog}^ bármi tettünk vagy határozatunk 
által az ő fondorkodásukra okot ne szolgáltassunk : 
azért Deák Ferencz indítványát pártolom. (Helyes-
léi a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Kállay Ödön! 
K á l l a y Ödön: T. ház! A kegy. kir. leirat

ban foglalt kívánalmak a 15-ös bizottság munká
latának, ugy látszik, kiegészítő része akartak lenni. 
Ha a két munkálat kívánalmait és tervezetét egy
befoglalom, akkor a kegy. kir. leirat azon fölsó
hajtását, hogy ha ezek létesülnek, küszöbön áll 
immár az ország kívánalmai teljesülése, szomorúan 
s úgy értelmezem, hogy, ha ezen kívánalmaknak 
és tervezeteknek csak egy része is teljesülend, a 
Sz. István koronája népeinek törvényes független
ségének halála csakugyan küszöbön áll, (Helyeslés 
a hal oldalon) mert ismerem azon praxist, a mely-
lyel Ausztria, t. i. az osztrák kormány, az alkot
mányok megsemmisítése körül minden időben el
járni szokott. 

E tervezetnek s kívánalmaknak vég eredmé
nye nem lehet más, mint a real-unio, és hazánk, 
függetlenségének megsemmisítése; ha pedig e kö
vetkeztetés igaz, mint én hiszem, akkor szabad le
gyen, t. ház, nekem e kérdéseket föltennem: tör
vényeink között van-e csak egy, mely parancsolná, 
hogy ezen megsemmisülésünkre vezető lépést meg
tegyük? vagy parancsolja azt a szükségesség, s 
mi haszna lenne az én hazámnak abból, ha ezen 
tervezetek és kívánalmak teljesülnének ? s hol van-
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nak, s melyek azon országok, a melyekkel közös
ségbe léphetnénk? 

Hogy törvényeink közül egy sem parancsolja 
ezt, nem kell magyaráznom. Mindnyájunk ke
zén forgott Lustkandel ellen irt munkája Deák 
Ferenez, Pest belvárosa nagy érdemíí képviselőjé
nek ; mindnyájan tudjuk a múlt országgyűlés re
mek két föliratát, melyek szintén e kutforrásból ke
letkeztek. Be vannak ott classice bizonyítva mind 
alapjogaink, mind pedig a personal-unio melletti 
érvek; és azt hiszem.elmondhatom, nincs törvény, 
mely parancsolná, hogy mi az örökös tartomá
nyokkal csak legkisebb közösségbe is lépjünk. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

De talán a szükségesség parancsolja ezt ? Ha 
a szükségességet úgy fogjuk föl, hogy miután a 
jelenlegi hatalom, föllépésétől kezdve a mai napig, 
ernyedetlenül mindig azt követeli, hogy mi Auszt
riába beleolvadjunk ; s ebből azon gondolatot és 
meggyőződést abstraháljuk, hogy különben alkot
mányunk némi czafrangait nem tudjuk megtarta
ni, hacsak alkotmányunk nagyobb részét át nem 
adjuk : akkor nem a szükségességet bizonyítottuk 
be, hanem csak politikai elfogultságunkat. Nem 
így kezelték ügyeinket őseink: pedig őseinknek 
is jutott a szenvedésekből igen sok. Ha igy gon
dolkoztak volna őseink, már a magyar alkotmány
nak egy atomja sem léteznék. Voltak idők még 
keserűbbek, mint a maiak. Gondoljunk csak 
vissza I. Lipót, I. József korára — s akadt-e csak 
egy magyar, a ki indítványozta volna, hogy úgy 
segíthetünk bajainkon, ha lényeges törvényeink 
föláldozásával Ausztriához csatlakozunk ? (Fölkiál-
tások jobb felöl: Most sincs senM! Zaj.) A XlX-dik 
század második felében kellett azt megérnünk, 
hogy most már szerencsétlenségünk orvosszeréül 
oly recipe javasoltatik, melyről el lehet mondani: 
,,peior medicina morbo." (Helyeslés a bal oldalon.) 
Szomorú tan ez, tisztelt ház, midőn azt mondjuk, 
hogy miután a hatalom nem akarja alkotmányun
kat visszaadni, csak alkotmányunk aprólékjait 
tarthatjuk meg ágy, ha mi átadjuk alkotmányunk 
lényegét. (Mozgás a jobb oldalon. Fölkiáltások: Ezt nem 
mondotta senki!) Közkézen forog a 15-ös bizottság 
munkája, és én annak minden szavát úgy értelme
zem. (Fölkiáltások a bal oldalon: ügy van! Mo&gás a 
jobb oldalon.) Mondom tehát, szomorú tan ez; és ha 
a nemzetek elfogadnák e tant, a népek és nemze
tek készítenék el a systemát az absolut hatalmak
nak, mely systemával azután az absolut hatalmak 
a népeket kivetkőztethetnék jogaikból. — De kér
dem továbbá, t. ház, ha ezen kívánalmak teljesül
nek, hát mi haszon háramolnék abból hazánkra? 
Először is nem említve, hogy ezek létesültével 
Magyarország törvényes függetlensége, államisága 
azonnal megszűnnék és csak provincziai különös

ségei maradhatnának fen; másodszor azt hiszszük-e. 
hogy a mi loyalitásunkért talán a szomszéd álla
mok kedvezőbb kereskedelmi szerződésre fogná
nak lépni az egyesült Ausztriával? vagy az állam
hitelezők el fognák engedni követeléseiket? vagy 
szellemi állapotunk s szabadságunk értékesebb 

j lesz-e akkor, ha mások beleszólanak ügyeinkbe ? 
j vagy nemzeti hiúságunk és büszkeségünk emel-
i kedni fog-e az által, ha törvényeinktől megfosztva, 
j megalázva, nekünk is megengedtetnék, hogy az 
• ausztriai tartományok ügyeibe beleszóljunk? vagy 

azt hiszszük-e, ha mi e tervek teljesülése következ
tében reál-unióba lépünk Ausztriával, Ausztria el
lenségei tüstént hátat fognak fordítani ? Vanita-
tum vanitas! Ebből ugyan vélekedésem szerint 
soha semmi sem lesz. 

Tehát kérdjük és lustráljuk, t. képviselőház. 
melyek azon országok, melyekkel mi ezen közös vi
szonyokat együtt pertractálni óhajthatnók? Ta-

| Ián az osztrák monarchiának déli Tirolja? Hiszen 
ez közelebb keresi azon államot, melylyel közös
ségbe akar lépni. Vagy talán Oalliczia ? Hiszen 
ez Lengyelországnak egy része, s ma Európa min-

! den lapjai épen Ausztriát gyanúsítják. hogy Len-
| gyelországot helyre akarja állítani. (Mozgás a 
! jobb oldalon.) Itt tehát nincs állandóság. Vagy ta-
! Ián az örökös tartományok ? Igaz, hogy a prágai 
I béke következtében a dynastia a német szövetség 
tagja lenni megszűnt; de az ujabb európai nemzet
közi jog azon fogalma, miszerint az annexiokuál 
és elszakadásoknál a népek szavazata szükséges és 
jogos, itt nem teljesíttetett, és én valóban nem tud
nám megmondani, hogy az örökös tartományok 
népei vajon végkép elszakadtak-e a nagy Német
országtól, vagy nem? Sőt én még azt sem tudom, 
hogy az éjszaki vagy déli Németország népei bele-

| nyugodtak-e abba, hogy annyi százados kapcso
latban velők együtt élt népek tőlök végkép el
szakadjanak ? T. ház, én valóban górcső segélyé
vel sem tudnék az ausztriai monarchiában oly or-
szágocskát lelni, melylyel az állandóság némi bi
zonyosságával közösségbe lehetne lépnünk. 

De ha meggondolom még ezek fölött, hogy, 
az 1815-ik évi szerződéseknek némi revanche-jául. 
még Európában egy nagy repositionalis és egy 
még nagyobb tagositási per kezdetett, és ezen per
ben már egy pár ítélet elég érthetően és véresen 
kimondatott; s ha látom azt, hogy az alperesek 
ebbe belenyugodni egyátalán nem akarnak, mit 
maga Beust báró kinevezése is bizonyít: akkor'azt 

j kell mondanom: óvakodjunk mi, Szent István ko-
I rónájának népei, közjogunkat összekeverni az 
| örökös tartományokéval; maradjunk mi a perso-
j nál-unio biztos terén, mely Magyarországot min

den eshetőségekben megvédendi. Merem mondani, 
{ hogy, a personab unió terén maradással, a dynas-
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tia irányában is a legnagyobb szolgálatot teszszük. 
(Helyeslés a hal oldalon.) 

Ez okok elmondásából természetesen követ
kezik, hogy én a bizottságok munkálkodásának 
megakasztását óhajtom — nem azért, mintha ez 
volna legfőbb kívánalmam, mert miután én, kü
lönösen a közös ügyek vagy viszonyok elkészité-
sere kiküldött küldöttség munkálatából semmi 
hasznot nem várok hazánkra, hanem csak kárt, 
én annak rögtöni föloszlatását óhajtanám — de 
miután ezt el nem érhetem, elfogadom Tisza Kál
mán indítványát. 

T. ház! Ezek után csak az általam igen na
gyon tisztelt Horvát Boldizsár képviselő urnák 
előadására kívánok némelyeket válaszolni. ('Hall
juk !) 

A képviselő ur beszédének végén úgy nyilat
kozott , hogy a königgratzi csata után nem annyi
ra Ausztria felől kell félnünk , hanem egy más új 
ellentől, ez új ellenség ellen tán az lenne legjobb 
szövetségesünk, ki eddig legnagyobb ellenünk volt. 
A t. képviselő ur nem mondotta meg, melyik azon 
új ellenünk, és így engedelmével magamnak kell 
utána puhatolnom, ha eltalálnám. Ü g y gondo
lom , t. ház , hogy Oroszországot gondolta. Igaz, 
hogy egy idő óta az európai lapokban előfordult 
ez , és most napról napra lehet, különösen conser-
vativ oldalról, ezen susurratiót hallani: de én azt 
gondolom, t. ház, hogy ez csak, magyarán mond
va, mumusnak van fölállítva, nevezetesen azért, 
hogy mi e fölötti félelmünkben is a lajtántúli tar
tományokkal való reál unió szükségességét annál 
könnyebben átláthassuk. (Helyeslés a bal oldalon. 
Zaj.) Lehet, hogy azon nagy terület kormánya, 
melyet mi Oroszországnak nevezünk, ily gondo
latokat táplálhat keblében ; de Oroszország ebbeli 
föllépése az európai nyugati civilisatio elleni föllé
pés volna , és oly tusát támasztana , melynek vége 
bizonyos: mert az előrehaladott Európa a hátra
maradott Oroszországot okvetlen megverné , meg
verné pedig azért, mert Lengyelország szélétől a 
Balkánig egy fajrokonnak sincs kedve Oroszország 
kancsukájával és Szibériájával sympathizálni. (Bal 
felöl élénk helyeslés.) 

Vagy ha nem ezt értette a képviselő u r , ak
kor alkalmasint azon dissonantiákat kellett értenie, 
melyeket mi itt nemzetiségi ügynek nevezünk. 
(Halljuk!) T. ház ! Ha az ausztriai kormány ma 
helyreállítja, mint kötelessége, az 1848-iki alkot
mányt , én azt hiszem, hogy ezen dissonantiák rö
vid időn harmóniává fognak változni: mert ezen 
nemzetiségeket mind geographiai fekvésök, mind 
önfentartási ösztönük ránk, és minket őrájok 
utalnak; és könnyen ki fogunk mi , t. ház , testvé
reinkkel egyezni, ha kölcsönösön azon evangéliu
mi mondatot fogjuk követni: Quod tibi non vis fie-

r i , alteri ne feceris. (Helyeslés a bal oldalon.) Bő 
köpönyeg a szabadság: elférünk alatta mindnyájan. 

Végre ki kell jelentenem , t. ház , hogy ha 
Ausztria alkotmányunknt helyre nem állítandja: 
önmaga ellen fog vétkezni, ez által Sibylla utolsó 
könyvét is elégeti; mi pedig teljes megnyugvással 
lehetünk, s alkalmasint több szerencsével mond
hatjuk el ma , mint elmondta Schmerling mi
niszter , hogy mi már ma várhatunk. (Elénk helyes
lés, éljenzés a bal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s : T .ház ! Én nem fogom az
zal végezni beszédemet, a mivel képviselőtársunk, 
Podmaniczky Frigyes b. bevégezte; hanem igen
is azzal kezdem én is, hogy azok után, mik a tár
gyalás alatt levő két indítvány ellen és mellett el
mondattak, én újabb érveket fölhozni nem va
gyok képes: azért igen röviden fogom, némely 
itt fölhozottakra felelve, szavazatomat indokolni. 

Midőn egj év előtt a jelen országgyűlésre 
megválasztattunk, nem csak az én küldőim, ha
nem, úgy tudom, az ország összes választóinak túl
nyomó többsége azon rövid utasítást adta képvi
selőinek, ügyekezzenek az államjogi differentiákat 
Magyarország állami létének biztosítása mellett 
kiegyenlíteni. Senkisem teheti — legalább jogo
san nem — a magyar országgyűlésnek azon szem
rehányást, hogy ezen átalános óhajtás valósítá
sára a maga részéről a lehetőt meg nem tette. (He
lyeslés.) Én ezen hazafias, eszélyes és a legközelebb 
történtek által igazolt eljárásnak folytatását látom 
ajánlva azon indítványban, melyet Pest belvárosa 
nagy érdemű képviselője, Deák Ferencz a ház asz
talára letett. Mert ha való az, a mit maga Kállay 
képviselőtársunk sem tagadott, hogy az ausztriai 
birodalomban létező jelen viszálynak kiegyenlí
tése úgy a dynastiára, mint a birodalom másik 
felére, valamint Magyarországra nézve nem csak 
politikai szükség, de életkérdés: úgy előttem tisz
tán áll azon következetesség, sőt tovább megyek, 
azt mondom, hogy önmagunk iránti kötelesség, 
hogy föl levén arra a másik fél által szólítva, ki
jelöljük az irányt is, a melyen haladni akarunk, 
meghatározzuk az elveket, melyek alapján véljük 
Magyarország önállásának megóvása mellett a bi
rodalom jövőjét biztosíthatni. (Helyeslés.) Tiszte
lem én azok aggodalmait, kik, tekintettel Magyar
ország történelmére, még- a legóvatosabb eljárás
nál is veszélytől tartanak; de a jelen kérdésben 
aggályaikat nem osztom; azon állításuknak pedig, 
hogy az emiitett indítvány által a jogfolytonos
ságot sértenők, alaposságát határozottan taga
dom. Mi az, t. ház, mi e hatalomnak majd két év
tizedig tartó erőszakoskodása és szerencsétlen kí
sérletei után is Magyarország képviselőit e helyre 
összehozta? Nézetem szerint nem más, mint a po
litikai helyzet, és az, a mire e helyzettel szemben 
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támaszkodva állást foglalánk: a jog. Már kérdem, 
változik-e ezen positiv jog az által, ha mi, kik 
több izben kimondtuk ország-világ előtt, hogy,al
kotmányunk helyreállítása után, készek vagyunk 
törvényeinknek a körülmények által kívánt mó
dosítását megtenni, munkálkodunk egyszersmind 
azon alapelvek megállapítása körül, melyeknek 
nem csak részletezését és gyakorlati alkalmazá
sát, hanem — hogy úgy mondjam — eívileges 
elfogadását is alkotmányunk tettleges helyreállí
tásától teszszük függővé ? [Helyeslés a jobb oldalon.) 

És e pontnál engedje meg Komárom városa 
nagyérdemű képviselője, hogy visszaemlékezve 
a tegnapi napon tartott tartalomdús beszédének 
azon részére, mely a legkegy. kir. leiratnak a had-, 
vám- és kereskedelmi ügyekre vonatkozó részeit 
elemezve , kiemeli, mennyire ellenkeznék ezen el
veknek elfogadása Magyarország önállóságával és 
törvényeinkkel, kimondom , miszerint épen ezen 
jeles előadás még inkább meggyőzött engem azon j 
nézetemben , hogy a kir. leiratban foglalt elvekkel 
szemben előterjeszszük ő fölségének, hogy mi 
egy ennél sokkal jobb, sokkal biztosabb alapot va
gyunk képesek nyújtani a kiegyezésre , oly ala
pot , mely egyrészt a nemzetet kielégíteni, és más
részt a birodalom jövőjét is biztosítani képes. Ha 
pedig Kállay képviselő és elvtársai a 15-ös bizott
ság xígy többségének, mint kisebbségének javasla
tát erre alkalmasnak nem találják, nézetem szerint 
nem tehetnek jobban ellene, mint, egy oly más ja
vaslatot előállítani, mely ennél jobb és helyesebb, 
s én meg vagyok győződve, hogy a 15-ös bizott
ság tagjai elsők lesznek, kik indítványukat támo
gatni fogják. (Éljenzés a jobb oldalon-) 

Nem félek én , t. képviselőház! egy létrejö
vendő szerződés előleges punctatiójának föltételes 
megállapításától se : mert kérdem , hol van azon 
bíró , ki az egyik felet az ily előleges punctatiók 
alapján elitélné, mielőtt a másik fél, bár a szerző
dés megírásának is előleges föltételeit teljesítené ? 
Pest belvárosa érdemes képviselőjének indítványa 
oly tisztán , oly szabatosan van formulázva , hogy 
félremagyarázást nem tűr. Meg vagyok győződve, 
hogy találkozhatik oly államférfi, ki ezen indít
ványnak a ház által leendő elfogadása esetében , a 
képviselőház által nem is .gondolhatott magyará
zatot fog adni; de arról is meg vagyok győződve, 
hogy bizonyára Lustkandel ur sorsában fogna ré
szesülni. Nem szűnvén meg tehát ezen indítvány 
elfogadása által a mi jogunk jog lenni: ellenében 
csak is erősebb joggal , a mi nem létezik , lehetne 
győzni, vagy erőszakkal, a mivel hogy rajtunk nem 
győzödelmeskedhettek, bizonyítja azon körülmény, 
hogy mi itten tanácskozunk. 

Nem látok én tehát részemről semmi veszélyt, 
tannál kevésbbé látom én a jogfolytonosság meg-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . III. 

sértését ezen indítványban; még kevésbbé látok 
pedig okot azon gyanúsításra, hogy ezen indít
vány által Magyarország alkotmányának és önál-
lásának veszélyeztetése közelebb hozatik; de igen
is látom azon bölcs előrelátást, látom azon lelki-
ösmeretes óvatosságot, látom ugyanazon tiszta és 
megdönthetetlen logikát és meleg hazaszeretetet, 
mely két országgyűlés alatt négy föliratban nyert 
hű, és az ország közvéleménye által helyeselt kife
jezést ; látok bölcs tanácsot, mely arra int , hogy 
óvakodjunk megszakítani az alkudozás fonalát idő 
előtt; látok benne egy tisztelettteljes , de intő ké
rést a felséghez, hogy siessen kielégíteni a nem
zetet , taely trónjának legbiztosabb támasza. (He
lyeslés.) És azért pártolom lelkem teljes meggyőző
déséből Pest belvárosa képviselőjének , Deák Fe-
rencznek indítványát. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Várady Gábor! 
Yárady Gábor: Tisztelt ház! Ha volt keb

lünkben a jelen országgyűlés küszöbén némi csi
rája a reménynek az iránt, hogy a bécsi kormány 
alkotmányunkat, a magyar birodalom államiságát 
teljesen, önkényt helyre fogja állítani, úgy ezen 
reményeknek még csirája is ki lőn tépve a kegy, 
kir. leirat által. Ha tehát igen tisztelt képviselő
társunk Somssich Pál úr, midőn a nem változott 
reményekről szólt, egyszersmind azokra is gon
dolt, kik a szeptemberi kormánytól, valamint a 
múlt deczemberben nem .vártak semmit, úgy je
lenleg se remélnek,, se várnak semmit, úgy e 
tekintetben igaza volt, hogy a remények nem vál
toztak, j 

Az út , t. képviselőház, melyre a kormány 
1860-ban lépett, és melyet azóta folytat, a nyílt 
pálya, melyet a szeptemberi manifestum kijelölt, 
ha századokig folytattatnék is, bizonynyal soha
sem fogna a nemzet kívánalmaival, törvényes kö
vetelményeivel való találkozásra vezetni: mert az 
irány, a czél nem ugyanazonos a mienkkel. 

Engedje meg a t. képviselőház, hogy ezen 
állításomat néhány tény fölemlitésével támogas
sam. (Halljuk!) 

Midőn 1861-ben a módosított első föliratot 
ő felsége el nem fogadta, a képviselőház egy
hangú határozata következtében az eredeti szer
kezetű föliratnak fölküldése lőn elrendelve, és a 
képviselőház megelégedett azzal, hogy fájdalmas 
megütközését jelentette ki a visszautasítás fölött. 
A fölirat fölment, és a kormány a képviselőház 
ezen loyális engedékenységére a június 21-ikei lei
rattal felelt. De az országgyűlés nem csüggedett; 
ujolag zörgetett a fejedelem ajtaján, fölküldötte 
második föliratát; válasz volt rá az országgyűlés 
föloszlatása, a provisorium behozatala, katonai 
törvényszékek fölállítása. Ezzel felelt, t. képvise-

í lőház, a kormány azon nemzetnek, mely semmi 
9 " 
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egyebet nem kért, mint a törvények helyreállítá
sát, és semmi egyebet nem tett, mint, hogy fátyolt 
vetett az évek hosszú során át ártatlanul kiállt 
szenvedésekre. (Elénk helyeslés.) És a múlt évi de
cz emberben összehívott országgyűlés nem a pa
nasz hangján szólalt föl első föliratában, pedig 
Isten és világ látta, tudta, hogy az öt év alatt ki-
állott szenvedések miatt a panaszra vajmi sok oka 
volt, hanem a loyálitás, a tisztelet és kegyelet leg
őszintébb hangján emelte szavát a fejedelem előtt, 
mondván: „Király, ne vond meg tőlünk azt, a 
mi a mienk!' ' És a marczius 3-ikai leiratban 
mindez következetesen elvonatott, megtagadtatott. 
Az országgyűlés második föliratára a válasz, t. 
ház, előttünk van: és én kérdem a reménykedőket, 
kérdem azokat, kik a kegy. kir. leiratban közele
dést látnak az általunk kijelölt czélhoz, mennyi
vel jobb mai állapotunk, mint volt 1860-ban, vagy 
ha ugy tetszik, 1861-ben? és mennyivel törvénye
sebb ? (Helyeslés a l>al oldalon.) A jogeljátszás el
mélete elvettetvén, a helyreállított jogfolytonosság 
paródiájául az absolutismus folytonossága él; a 
parlamenti felelős kormány elvileg elismertetvén, 
helyreállítása a mi meggyőződésünk szerint betölt-
hetlen, elfogadhatlan föltételekhez köttetett és a pro-
visorium automatjaitól való megszabadulásra még 
csak kilátás sem nyittatott. Nem akarok én, tisztelt 
ház, az 1861-ki országgyűlésnek ké t , és ezen or
szággyűlésnek két föliratai között párvonalt húzni, 
mert hiszen az egész ország, sőt az egész világ lát
ja, és talán még maga a kormány is, hogy az or
szággyűlés, különösen utóbbi két föliratában a kö
zeledésnek, az óriási közeledésnek, a kiegyenlítés 
őszinte szándékának adta bizonyságát. Mind hasz
talan : mert előttünk, t. képviselő ház, folyvást árny
alakok lebegnek rescriptumok képében , melyek 
csábitó mosolylyal, syrén hangokkal integetnek 
felénk , és ha közeledünk, tovább vonulnak, hogy 
csalfa játékukat a mélység szélén, vagy annak tor
kában fejezzék be. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Ezért mondom, igen t. képviselőház, hogy 
itt az idő a megállapodásra, nehogy a mese szerint 
vastömlöczben szenvedő fogoly sorsára jussunk, 
kinek hét napi fogsága alatt minden éjen eltűnt egy 
ablak a meglevő hét közül j és a hetedik nap reg
gelén az egészen összeszorult falak közt. az egyet
len ablak világánál, már csak egy koporsó tűnt 
föl, mely a foglyot élve magába zárta. A dietá-
lis tractatusok sikamlós terén, melynek veszélye 
bennünket fenyeget, így tünedeznek el egymás 
után ablakai a jognak és világosságnak, (Helyeslés 
a bal oldalon) hogy a hetedik nap reggelén, az 
egyetlen ablak világánál, még a nap is közöny nyel, 
hidegen világítsa meg koporsóját azon nemzetnek, 
mely önkényt zárkózott ezen vastömlöczbe. (Éljen
zés bal felöl.) Itt az idő tehát, t. képviselőház, hogy 

megállapodjunk; hogy pedig ezt alkotmányunk
nak, alkotmányunk helyreállítása iránti czélunk-
nak megfelőleg tehessük: én erre nézve legczél-
szerűbbnek látom Tisza Kálmán indítványának 
elfogadását, különösen a t. képviselőház — helye
sebben az egész országgyűlés — utóbbi fölatirá-
nak ezen zárszavainál fogva: „Föladatunk, mely
nek szerencsés megoldásától függ a hazának bol
dogsága, rendkívül fontos és nehéz. Nyugodt ke
bel, csüggedést nem ismerő kitartás, s a szebb 
jövőnek állandóságába vetett bizalom szükséges 
azon munkához, mely minden erőnket s igyekeze
tünket igénybe veendi. De zavarja keblünk nyu
galmát, zsibbasztja erőnket annak tudása, hogy 
alkotmányunk s törvényeink most is föl vannak 
függesztve, s midőn a nehéz munkához fogunk, 
minden egyebekre nézve alkotmányon kivül ál
lunk. Jogfolytonosságot kértünk s fölfüggesztett 
törvényeink visszaállítását." Es miután, t. képvise
lőház, a kegy. kir. leiratban a nemzet törvényes 
kívánalmainak, mondhatni, majd mindenike meg
tagadtatott, kérdezem, hol veszik a 67-es bizottság 
igen tisztelt tagjai a „nyugodtkeblet?" hol fogják 
venni „a csüggedést nem ismerő kitartást" és hol 
veendik a „szebb jövőnek állandóságába vetett 
bizodalmat ?" (Zajos helyeslés a bal oldalon.) Én 
legalább, t. képviselőház, mint azon bizottság egyik 
igénytelen tagja, mindezekké] nem rendelkezhet
nem. De föltéve, és részint tudva is, hogy a többi 
66 igen tiszt, tagtársam, Istentől nagyobb lelki 
erővel lévén megáldva, lerázhatná az emberi gyar
lóság nyűgét . kérdem: vajon czélszerü volna-e 
tovább folytatása azon munkának, melynek alap
jaira nézve a kegy. kir. leirat kimondotta, hogy 
azon alapok el nem fogadhatók ? És miután a t. bi
zottság, a kegy. kir. leiratban kijelölt alapon mun
kálkodni bizonyára nem fog, kérdem: czélszerü-e, 
hogy a drága időt oly munkára vesztegessük, 
melynek legfőbb alapjai a kegy. kir. leiratban 
elvonatván, ezzel világosan kimondatik, hogy ezen 
munkálat az alkotmánynak isméti helyre nem ál
lítását vonná maga után ? 

És most engedje meg a t. képviselőház, hogy 
néhány itt hallott érvre igénytelen észrevételeimet 
megtehessem. {Halljuk!) 

Nagyon tisztelt képviselőtársam Eötvös Jó
zsef b. a 67-es bizottság munkálatának tárgyalá
sával bizonyos közvéleményt kivan megállapíttat
ni. Erre én azt mondom, hogy mi nem vagyunk a 
közvéleménynek alkotói, hanem a közvéleménynek 
csak kifejezői. (Helyeslés a bal oldalon.) Igen is, t. 
képviselőház, létezik egy erős, tisztán hallható 
közvélemény az országban, mely hangosan kiáltja, 
hogy : vége van Magyarország államiságának azon 
perczben, midőn a kir. leiratban foglalt elvek sze
rint íognak megoldatni a közös érdekű viszonyok. 
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(Atalános helyeslés.) És ezen közvéleménynek, t. 
ház, leghűbb kifejezést adhatunk mi az indítvány
ban levő fölirat által, mig a 67-es bizottság opera-
tuma egy ezeréves közvéleményt, melyet a törté
nelem ezer meg ezer tanúságaival táplált és tartott 
fen, bizonyára egyátalában nem növelhetne ere
jében, annyival kevésbbé volna képes azt megvál
toztatni. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Azt mondotta mélyen tisztelt képviselőtár
sunk, hogy saját érdekünk is igényli ezen mun
kálat folytatását. Ha ez áll, t. ház, akkor a mi 
helyzetünk nagyon könnyű volna: mert senki se 
fogja tőlünk rósz nevén venni, ha még saját érde
künkben sem teszszük azt, a mit a kir. leirattal 
szemközt már magunk czélszerütlennek tartunk. 

A mit az igen tisztelt képviselő úr a 30 évig 
tartott dietális tractatusokról mondott, igaz. Erre 
nézve azonban megjegyzem, hogy ezen dietális 
tractatusok igen ritkán fejeztettek be a nemzet elő
nyére, s elleneink igen sokszor használták föl azo
kat hazánk alkotmányának megcsonkítására. (Igaz!) 
Avagy, t. ház, alkotmányos működésünket ismét 
visszatereljük-e a dietális tractatusok vég nélküli 
folyamára, hogy ezen idő alatt folytonos proviso-
riumok, sikertelen harczok, és az adó roppant terhe 
alatt nemzetünk ereje végkép összeroskadjon? 
Meglehet, a bécsi kormány azt hiszi, hogy, mert 
azon pragmatica sanctio,mely 1712-ben. még igen 
nagy ellenzésre talált volna, 1723-ban már egyhan
gúlag, „per acclamationem" elfogadtatott — nem 
mondom, hogy czéltalanúl, de mindenesetre rög
tönözve fogadtatott e l . és igy , ha lehet vala
mely törvény megalakítását rögtönzéssel jellemez
ni, úgy ez azon napon történt, midőn Szluha indít
ványa elfogadtatott; és semmi esetre sem akkor, 
midőn az 1848-iki törvények létrejöttek, melyekre 
nézve azon törvényeket alkotott áldott emlékű hon-
gyülést ellenségeink rögtönzéssel vádolják — meg
lehet, mondom, a kormány azt hiszi, hogy a kegy. 
kir. leiratban a közös érdekű viszonyok tárgyában 
fejtegetett elvek létrehozása érdekéből eljövend 
majd egy ujabb rastadti béke, vagy olyan XIV. 
Lajos-féle ámítások, vagy belgrádi, péterváradi és 
temesvári nyert csaták. Én ezen hitében a kor
mányt zavarni nem akarom. 

íme, ha parlamenti kormánynyal való érint
kezés, nem pedig dietális meddő tractatusok terén 
állanánk, most itt ülnének a miniszterek azon ár
ván hagyott miniszteri székeken, könnyítenék a 
kiegyenlítés munkáját, és nem történhetett volna 
meg például az, hogy a kormány, a fejedelem 
sérthetlen személye iránti gyöngédtelenséggel, oly 
munkálatot tagialtatott általa, mely országgyülé-
sileg nem is létezik. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár t. képviselőtársam politikai 
morálja a következetesség. Engedje meg a t. ház 

kimondanom, hogy az én politikai morálom: ha
zánk iránti kötelességünknek meggyőződésünk 
szerinti teljesítése; és ha ezt betöltöttem, nyugod
tan eltűröm a politikai életben egyik legsúlyosabb, 
habár alaptalan vádat is, t. i. a következetlenség 
vádját, csak hazám boldogabbá tétessék ezen állí
tólagos következetlenség által. (Bal felöl helyeslés.) 

Egyébiránt, mint azt Grhyczy Kálmán tisztelt 
képviselőtársam gyönyörűen kimutatá, a mi eljá
rásunkon a következetlenség jellege egyátalában 
nem fedezhető föl. 

A t. képviselő úr szakításul jellemzé azt, ha a 
Tisza Kálmán-féle indítványt elfogadnék. En, t. 
ház, igen gyakran láttam e rémképet 1861-ben a 
fölirat megvitatásakor ^falra festetni azok által, kik 
a föliratot pártolák. Es a fölirat fölküldetett, el
ment utána a második, el a harmadik, el a negye-

Í dik, s az azóta lefolyt öt év eseményei fényes igaz
ságot szolgáltattak azoknak, kik a törvények szű
zen megőrzésében nem a szakítás jelenségét, ha
nem igenis a dynastiának s Sz. István birodalmá
nak legerősebb palládiumát látták. 

A mit t. képviselő ur a boszú politikájáról 
mondott, erre nézve tegnap tett nyilatkozata en
gem megnyugtatott , és én hajlandó vagyok azt 
úgy venni, a mint mondva lőn; de mégis igen tisz-

I telt barátunk Grhyczy Kálmán előadásának igazo
lására kötelességemnek tartom a t. képviselő ur be
szédéből néhány sort fölolvasni: „Ha az volna föl
adatunk , hogy boszút álljunk Ausztrián azon 
sérelmekért, melyekkel bennünket közel negyed
fél század óta elhalmozott, úgy a jelen körülmé
nyek közt alig tehetünk egyebet, mint az alkudo
zás fonalát félbeszakítani és haza menni." Miután 
azonban a Tisza Kálmán indítványát szakításnak 
jelezte, a szakítást pedig a boszú politikájának ne
vezte 5 igen természetes, hogy beszédének ezen ré
szét én is úgy értelmeztem, mint Ghyczy Kálmán 
tisztelt barátom. (Bal felöl: Mindnyájan!) Egyéb
iránt én elfogadom—mint mondám—az ő tegnapi 
nyilatkozatát s megnyugszom benne. 

Mi, tisztelt ház , nem kérünk , nem akarunk 
egyebet, mint törvényeink helyreállítását, s azt 
hiszszük, hogy ezen czélnak elérésére legbizto
sabb út az, ha Tisza Kálmán indítványát elfogad
juk. Lehet , t. ház , hogy itt e házban kisebbség
ben maradunk; hanem megnyugszunk azon édes 
tudatban, hogy ott kün a hazában „longus post 
nos ordo idem petentium decus." És midőn mi csu
pán törvényeink helyreállítását kérjük, ez volna, 
t. ház , a boszú politikája ? Mi oly varázserőt tu
lajdonítunk a törvények helyreállításának, hogy 
az megtörténvén, a megtágult kapcsok összeforr
nak, a felkorbácsolt hullámok lecsillapodnak, s az 
ő felsége országlása alatti két birodalom , az oszt-

9* 



•'t LXXVL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4. 1866.) 

rák és a magyar birodalom, regeneráltatni fog. 
És midőn mi erre törekszünk, ez nem a boszti politi
kája, ez a hazafiságnak, a fejedelem iránti loyalitás-
nak politikája.Mi nem tűrhetjük tovább, hogy a feje
delem folyvást tévútra vezettessék, ámíttassék, ésaz 
ország ereje, melyre ő felségének egykor s talán 
nem sokára szüksége lehetne, ily sisyphusi mun
ka által elforgácsoltassék. Nem nézhetjük közöny
nyel : hogy folyvást bábjáték űzessék a nemzet 
törvényes képviselőivel és az országgyűléssel; 
hogy midőn például, az 1859-ben Magenta és Sol-
ferinonál szenvedett roppant veszteségek után, egy 
októberi diploma adatott, továbbá a megyék hely
reállíttattak, az országgyűlés összehivatott, akkor 
az 1861 évben látszólag kedvezőbben alakult 
constellatióknál fogva, a nemzet ellen ismét há
ború izentetett; hogy midőn továbbá délről, éj
szakról egyszerre kezdtek tornyosulni a felhők, 
és, ezen felhőkbe rejtett villámok elhárítása vé- j 
gett, a múlt év végével az országgyűlés ismét ösz-
szehivatott, a custozzai ephemer győzelem első 
hirére az országgyűlés ismét elnapoltatott, ugyan
akkor, t. képviselőház, midőn alig néhány nappal I 
azelőtt, a június 17-kei manifestummal sajnálkodás \ 
fejeztetett ki a fölött, hogy a népek képviselői 
ezen magasztos pillanatban nem gyűjtethetnek a 
trón körül, holott a népek egy részének a trón kö
rül összesereglett képviselői épen a háború alkal
mából haza küldettek. És midőn, a délen és éjsza
kon egyaránt szenvedett roppant veszteségek eny
hítése végett, vagy tán az éjszaki kolosz megmoz
dulásának hirére, ezen országgyűlés ismét enybe-
hivatott, ki tudja, vajon nem fog-e az, egy új Cuz-
tozza föltünése, vagy egy nyugatról mutatkozó, 
habár hamis mosolyért ismét szétoszlatni. Nem 
nézhetjük közönynyel, t. ház : hogy a hazánkban 
levő nemzetiségek jogos és méltányos igényei 
folyvást kielégítetlenül maradjanak el; hogy a 
hazánkban lévő hitfelekezetek között, a szabadság-
hazájában, az egység és testvériség czége alatt 
folyvást chinai falak emeltessenek és tartassanak 
fen; hogy földmivelésünk, iparunk és kereske
delmünk a bécsi molochnak áldoztassák föl, mind
addig, mig a 67-es bizottság munkálata, alkotmá
nyos felelős miniszterek hiányában, a dietális trae-
tatusok retortáiból kikerülve, mint egy törvény
javaslat, s elvégre mint törvény fog kikerülni, míg 
a könyek híjába fénylenek a hon szemin. Ebbeli, 
ú g y a haza, mint a fejedelem iránti kötelességün
ket legtisztábban és legbiztosabban betölthetjük 
egj fölirat által, mig a 67-es bizottság munkála
tának folytatásával abbeli hitünkről adnánk bi
zonyságot, mely hitnek nyomait én Somssich 
Pál t. képviselő társam beszédében látom, hogy 
a kanezellárok és tárnokmesterek csupán azért 
vállalják el hivatalukat, hogy a felelős miniszte

reket önvállaikon hozzák be e házba s ültessék be 
ezen árván álló miniszteri székekbe. 

Vadnay t. képviselő ur attól fél, hogy gya-
nusíttatni fogunk elleneink által, ha a Tisza Kál
mán indítványa elfogadtatnék. Ez meglehet, t. ház; 
de ha minket gyanúsítanak, a mi törvényes, egye 
nes, loyális eljárásunk mellett, hát akkor mi mit 
mondjunk ? Azon koldus jut eszembe , k i , midőn 
egy berezeg csekély alamizsnájával meg nem elé-
gedése miatt, a herczeget haragra gyúlni látta, így 
kiáltott föl: „Herczeg, te haragszol, pedig gazda
gon terített asztaltól jösz ; engedd, hogy én hara
gudjam meg, ki három napja nem ettem." Mi, t. 
ház , nem gyanúsítunk senkit, mi vádolunk : mi 
vádoljuk a bureaueraták légióit, melyek saját zse-
bök és konyhájok érdekéből, ,,panem et circenses" 
jelszavuk mellett, de a közügy ürügye alatt foly
vást tévútra vezetik ő felségét, s vég nélküli nyo
morba döntötték úgy az osztrák, mint a magyar bi
rodalmat. Vádolom a centralistákat, kik a mi al
kotmányunk romjain akarják fölállítani egy álmo
dott egységes birodalom kártya-várát, midőn mi 
minden népeknek alkotmányos szabadságot hirde
tünk, és igyekszünk azt meg is testesítni. És végül 
vádolom a kormányt , mely folyvást elmulasztja, 
a mit tennie kellene , és teszi azt, mit tennie nem 
volna szabad. 

Azt mondotta igen tisztelt barátom Somssich 
Pál u r , hogy nagy fontosságú szerződések, előle
ges pontozatok és elvek megállapítása nélkül, nem 
köttethetnek. Igen, azon az úton. melyen a tiílsó 
oldal által oly gyakran emlegetett s úgynevezett 
alkudozások most folytattatnak; de állíttassék 
csak vissza hazánk alkotmánya, üljön itt közöttünk 
a felelős minisztérium: s a hozandó határozatok
nak nem csupán elvei, hanem részletei is egyszerre 
föl fognak deríttetni és tárgyaltatni. És akkor 
nem egyoldalú punctatíók, félremagyarázott átalá-
nos elvek fognak kimondatni; hanem mindkét 
részről kötelező, kimerítő törvények fognak itt a 
felelős minisztérium befolyásával létrejönni. 

- Joannovics barátom azt a tanácsot adta ne
künk , hogy „svaviter in modo. sed fortiter in re." 
E tanácsot elfogadom; s nem akarván vitatni, hogy 
a ház eddigi politikája mennyiben felelt meg a 
„fortiter in re" tanácsnak, egyszerűen csak azt 
jegyzem meg, hogy midőn mi „svaviter in modo" 
kérjük a fejedelmet, hogy állítsa vissza hazánk 
alkotmányát, s a „fortiter in r e" tana szerint azt 
teszsztik hozzá, hogy addig minden munkálkodást 
megszüntetni kénytelenek vagyunk: akkor az 
adott és szivesen fogadott tanácsot betű szerint kö
vetjük. 

Végül, tisztelt ház, ha legkevésbbé is két
kedtem volna Tisza Kálmán barátom indítványá
nak helyes és czélszerü voltáról, úgy e kételyt bi-
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zönyosan eloszlatták volna azon érvek . melyeket 
Szentkirályi Mór tisztelt barátom , oly gyönyörű 
logikával, bár nem is a mi számunk öregbítésére, 
elősorolt: ugyanazért én a Tisza Kálmán indít
ványát, úgy az általam előadott okoknál, mint kü
lönösen Szentkirályi Mór érveinél fogva pártolom. 
(BalföM: Helyes! Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Hollán Ernő! 
H o l l á n E r n ő : Tisztelt ház ! Minthogy a ta

nácskozás már ennyire előre haladt, nem fogok 
átalános nézpontokra kiterjeszkedni, csak magára 
a szőny egén lévő tárgyra szorítkozom, midőn sza
vazatom indokolására kijelentem, hogy engem sem 
elégített ki a kegy. kir. leirat tartalma. Az ország 
bizonyára oly őszintén óhajtja az alkotmány viszsza-
állitását. a törvényes rendet és szabadságot, misze
rint azon kormány, mely azt megadja, biztosan szá
mithat arra, hogy mindenki által önkényt és őszin
tén fogadtatik. De ha a mi kötelességünk elfogad
ni, a kormány kötelessége megadni viszont mind
azt, mi az ország törvényes igényeinek kielégítésé
re megkívántatik. A nemzet 17 éven át elviselte a 
legszerencsétlenebb kísérleteket, de magát a hata
lomnak meg nem adta; sőt ennél többet is tett : 
elutasította a centralizáló álalkotmányosság csalo
gatásait, megvetette az okosok okoskodásait és a 
ravaszok szemtelenséget, kik azt hitték, hogy meg 
fogunk barátkozni a viszonyokkal, jogosnak is
merni a jogtalanságot. Mind e hiú kísérletek meg-
szégvenültek a nemzet szilárd kitartásán; és ha 
már most bölcs cselekedet lett volna megtagadni a 
nemzet jogait a szerint, a mint pillanatra ínyünkre 
volt, vagy ínyünkre lenni látszott, ugy igenis elis
merem, hogy bölcsen nem cselekedtünk, s ezt előre 
láthatólag soha tenni nem fogjuk. De ha megfor
dítva úgy áll a dolog, hogy e veszélyes helyzet
ből csak egy mód van a kibontakozásra, az t. i., 
ha tiszteletben tartják a nemzet jogait és letérnek 
az erőszak ösvényéről, úgy bizonyára ma sincs 
kevesebb okunk, hiven megőrzeni jogérzelmünket, 
mint elsajátithatlan, szeplőtlen kincset. Kimondot
tuk ezt föliratainkban, midőn egyszersmind kimu
tattuk azt is, hogy politikai lehetetlenséget nem 
kívánunk ; s midőn most ujabban azt tapasztaljuk, 
hogy a kegy. kir. leirat a jogfolytonosságot újra 
megtagadja, s az alkotmány visszaállítását a kö
zösügyi tárgyalások kielégítő eredményétől teszi 
függővé, a ház most sem tehet egyebet, mint ál-
hatatosan ragaszkodni azokhoz, miket fölirataiban 
kijelentett. A hatalom igenis tényleg megteheti, 
de az ország, mely a hatalom irányában a positiv 
jog terén áll, meg nem engedheti, hogy törvényes 
követeléseinek teljesítését föltételekhez köthesse a 
kormány. 

Eddig a ház asztalán fekvő kettős válaszföl-
irati indítvány egymással teljesen megegyezik; de 

a miben egymástól eltérnek, a miben ellenkező kö
vetkeztetésre jutnak, megvallom, nem bírom belát
ni, miért sértenők meg a jogfolytonosságot az ál
tal, ha beleegyezünk abba, hogy a 67-es bizottság 
munkálkodását folytassa ? Mert ha tehettük azt a 
jogfolytonosság sérelme nélkül, hogy annak ide
jében kiküldöttük e bizottságot, nem látom át> 
miért volna.épen az sérelem a jogfolytonosság elve 
ellen, ha most arra szólítjuk föl e bizottságot, hogy 
minél elébb fejezze be ezen munkálatát? 

Hallottam többek aggodalmát az iránt, hogy 
veszélyes volna tovább haladni ezen sikamlós té
ren. Ez aggodalmakban én nem osztozom, mert 
erős meggyőződésem az, hogy e ház szabadelvű 
többsége soha a jog-folytonosság teréről lelépni, 

I se azon elveket hűtlenül megtagadni nem fogja, 
melyeket az egész világ színe előtt bevallott: mert 
könnyen megeshetnék, hogy azon férfiak, kiket a 
nemzet képviselőiül e házba küldött, ha ilynemű 
szándékot árulnának el, állásukban azonnal meg
gyöngülnének, mert önmagokat küldetésök körén 

| kívül helyeznék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
I Komárom városának nagyérdemű képviselője 
i a tegnapi napon bővebben kiterjeszkedett a kegy. 
kir. leirat azon részére is, melyben a kormáuy 
mintegy előre ki látszik jelölni azon határokat, 
melyeken a közös érdekekből származó viszonyok 
rendezésében túlmenni nem kivan. Én részemről, 
megvallom, nem látom magamat indítva máris 
részletesen belebocsátkozni e tárgy elemzésébe; 
mégis meg fogja nekem engedni a t. képviselő 
ur, hogy röviden megtegyem észrevételeimet azok
ra, miket elmondott. 

Mindenek fölött azt jegyezte meg, hogy mi
vel a kegy. kir. leiratban a had- és több fontos 

í közgazdasági ügyre nézve az elvek ö-szhangzása 
kívánatosnak mondatik, ezen elvek öszhaiigzását 
egyszersmind örökre változhatlan institutió gya
nánt kívánja az állami organismusba bevezetni, 

| miből természetesen az következnék, hogy mi, ré-
| szünkrol örökre lemondjunk legfontosabb alkot-
I mányos jogainkról, melyek az alkotmányosságnak 
j épen nélkülözhetlen kellékeit képezik. De mivel 

azt mondja a k. k. leirat, az következik-e belőle, 
hogy már most azt föltétlenül s ellenmondás nél
kül elfogadni is tartozunk ? Ha csakugyan ez 
volna értelme a kegy. kir. leiratnak, a mint ezt a 
képviselő úr magyarázta, én részemről határozot
tan kijelentem, hogy soha beleegyezni nem fogok. 
Megengedem, hogy lehetnek és vannak is több 
fontos ügyek, melyekre nézve az elvek öszhang-
zását internationalis alapon, talán az illető minisz
tériumok érintkezése útján eszközölni lehet, és czél-
szerü i s ; de hogy azért az ország, ennek sikeresí-
tése végett, legfontosabb jogosítványairól lemond-

! jon , különösen ujonczmegszavazási és hadikölt-
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ségmegajánlási jogairól, erre, legalább én részem
ről, soha megegyezésemet adni nem fogom. (He
lyeslés.) Tisztán áll továbbá előttem az is, hogy 
anyagi viszonyaink rendezésében sem választha
tunk más alapot, mint a melyen a birodalom kez
detben alakult, s melyen mai napig fenállott. 
Bizonyára fő postulatuma épen a közgazdasági 
viszonyoknak az, hogy azoknak egész rendszere, 
minden következményeivel együtt, teljesen ösz-
hangzó legyen a politikai kormányzati rendszerrel: 
mert ha dönthetlen igazság az a gyakorlati politika 
szempontjából, hogy a hol merőben különböző köz
jogi viszonyok léteznek, mint nálunk és a lajtán
túli országokban, szükségkép megkivántatik, hogy 
azoknak elválasztott parlamentekben külön őrjeik 
legyenek, úgy máskülönben igaz az is, hogy a 
közgazdasági centralisatio, politikai autonómia mel
lett, meg nem állhat; a két rendszer közti ingado
zások pedig múlhatlanul a legveszélyesebb bonyo
dalmakba sodornának bennünket. (Ugy van! a 
jobb oldalon.) Igen messze vezetne történelmileg 
kifejteni, miként alakította meg magát Bécsben 
azon industriális és pénzügyi hegemónia, melyet 
mai napig tapasztalunk, és mely közjogi viszo
nyainkra bizonyára nagyobb befolyással volt , 
semmint összeférne törvényesen biztosított önkor
mányzati jogunkkal; de épen azért, mivel Komá
rom városa t. képviselőjének értelmezéséből azt 
látom, hogy a kegy. kir. leiratnak igen lényeges 
része még nagyon homályos, épen azért, részemről 
nem azon következtetésre jutok, hogy most már 
tegyük félre végleg és ne is szóljunk többé hozzá, 
hanem épen ellenkezőleg, inkább azt kívánom, vi
lágítsuk föl különösen azt, a mi benne kétértelmű, 
és jelentsük ki határozottan, hogy alkotmányos 
sarkolatos jogainkról lemondani nem fogunk. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt a gyakorlati politika szempontja-
bői sem látom igazolva és indokolva azt, hogy a 
háznak e részben fönálló határozatát megváltoztas
suk, vagy módosítsuk. Helyesen jegyzé meg egyik 
képviselőtársunk a tegnapi napon, hogy a magyar 
nemzet között fönforgó kérdést nem lehet pusztán 
házi ügynek tekinteni, minthogy nagy érdekek 
fűződnek annak eldöntéséhez, melyeknek hord
ereje messze túlterjed az ország határain. Világo
san megmutatták a múlt nyár eseményei, mily 
nagy befolyással van a birodalom hatalmi állása 
az európai közállapotokra: a már elég hosszan 
tartó viszály után Európa valahára tudni kívánja, 
hogy a cultura gyümölcsei miért nem tenyésznek 
ezen a természettől oly gazdagon megáldott orszá
gunkban? kívánja tudni, ki az oka annak, hogy 
közállapotaink meg nem szilárdulhatván , biztos 
támaszt nem nyujtnak oly conflagratiókkal szem
ben, melyek épen azért nagyobb veszélylyel fe

nyegetnek, mivel a birodalom belkérdései még 
rendezve nincsenek ? — Hazánk ellenei szeretnék 
azt állítani, hogy mi vagyunk mindennek okozói, 
mert szívesen hárítanák a magyar országgyűlésre 
az egész felelősséget minden késedelmekért, me
lyek a birodalom rendezését akadályozzák, vagy 
az alkotmány helyreállítását gátolják. A dolog 
ezen állásánál fogva tehát igen természetes előt
tem, hogy épen az által szolgáltatnánk éles fegy
vert elleneink kezébe, ha oly vádakra szolgáltat
nánk ürügyet, mintha az ujabban megkezdett ér
tekezések félbeszakasztásának oka kizárólag és 
egyedül e ház határozatában volna keresendő. Bi
zonyára nem azt mondanák, hogy a kormány 
kényszeritette határozott ellenzésre e ház szabad
elvű többségét; hanem ez utóbbit vádolnák, hogy 
visszariadt a nehézségektől, melyekkel megküz
denie kellett, hogy elkeseredett hangulatában visz-
szautasitotta föladatát, melyet megoldani hívatva 
volt, még pedig épen azon pillanatban, midőn a 
kormány engesztelékeny hangon szólott a nemzet 
képviselőihez és a szükséges reformok keresztül
vitelére kezet nyújtani hajlandónak mutatkozott. 
Ezt, szerintem, mindenesetre ki kell kerülnünk; he
lyén látom azért, inkább kitartással és óvatosság
gal folytatni, mint rögtön félbeszakasztani a küzdel
met, mig az álláspontok mindkét részről tisztázva, s 
ez által a kérdés valódi nehézségei minden kételyen 
fölül kimutatva lesznek. Hadd derüljön föl ország 
és világ előtt az igazság, melyért küzdeni soha 
meg nem szűnünk. 

Pártolom annálfogva Deák Ferencz képvise
lőtársam indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő : Madarász József! 
Madarász Józse f (a szószékről) :° T. képvise

lőház ! (Halljuk! Halljuk! Az elnök csenget.) Orszá
gunk állapota mindinkább fenyegetővé válván, 
nem csoda, ha a népnek hangulata komoly, nem 
csoda, ha jövőnk aggasztó. Az ország népe ered
ményt követel, s nem az absolut rendszer terhei 
törvényesitésének, de az őt majdnem tönkre jut
tató terhek könnyítésének eredményét. Ú g y hi
szem, senki sincs e teremben, ki elérhetőnek vélné 
ezt máskép, mint alkotmányunk teljes helyreállí
tásával; és miután ez ismét a képviselőháznak köz
óhajtása, csak is annyiban kellé érintenem, mivel 
ezen közczél elérésére nézve indokaink, tehát 
útaink eltérhetnek egymástól, és — mint íme! 
ezen ház asztalán lévő két ellentétes indítvány 
mutatja — a tanácskozásra nézve különbözők is 
azok. 

A mi magát a leiratra szerkesztendő felirat
javaslatot illeti, bővebben kifejtették már előttem 
többen, valamint a jobb, úgy a baloldali képvise
lők közül i s , hogy alkotmányunk teljes helyre
állítása azon egyetlen eszköz, mely a képviselőház 
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által a feliratban kérethetik. És e részben csatla- j 
kozom Nikolics képviselőtársunk által ma mondot
takhoz. 

A leiratra nézve ezúttal csak egyetlen rövid 
észrevételt vagyok bátor tenni. E leiratban én is ta
láltam valamit, a mi engem megnyugtat, (Derültség 
a jobb oldalon) és ez az : „A balsors csapásaival 
szemben, miknek helyreütése egyedül népeink föl
áldozó készségének, szellemi és anyagi erejének 
vég megfeszítésével lett vala eszközölhető, nem kés-
tünk, habár súlyos föltételek alatt, visszaadni ne- j 
kik a béke áldásait, miket számukra biztosítani I 
atyai szívünk leggyöngédebb, uralkodói tisztünk j 
legfőbb kötelmeihez soroztunk mindenkoron." A j 
háború . képviselők! habár az a népeknek tökéle- ( 
tes érdekében történik, még akkor is csapás; és 
csapás a népekre nézve akkor is, ha győzelem ko
szorúzza ezt. Azonban lehetetlen , hogy ezen bé
kekötésnek két világeseményü következményét föl 
ne fogjuk, melyeknek egyike az, miszerint az auszt
riai császár az örökös tartományokkal, vagyis az 
osztrák birodalommal kilépett a német szövetség
ből, és ez a német birodalom jövő egységére, — a 
másik, hogy az osztrák császár lemondott olasz 
tartományairól, és ez az olasz egységre nézve a 
legfőbb, még létezhetett akadályokat elgördítette. 

Ezek tehát világeseményü következmények, 
és nincs is ezekre nézve mást mit óhajtanom, mint 
a mit a leirat mond , t. i. hogy e részben a béke 
állandó, tartós és minden utógondolat kizárásával 
valósuljon : óhajtom ezt Magyarországra és a ma
gyar királyra nézve , mindkettőnek érdekében; 
azért a német birodalom irányában, mert egy 
oly művelt, tudományos és egy alkotmányos ha
ladást mindenesetre kívánni és biztosítani képes 
nagy nemzettel. Magyarország csak rokon, barát
ságos viszonyban élhet; óhajtom Olaszországra 
nézve azért, mert mellőzve azt, hogy e két or
szág fekvésénél fogva már szorosabb kereskedel
mi kapcsolatra van hivatva., e két nemzetet jó és 
balszerencsében egymás iránt mindig rokonszenv 
éltette. (Helyeslés.) 

Az elkészitendő fölirati javaslatra nézve jelen
leg nincs tehát egyéb mondandóm. mint, ha a 
fölirati javaslat a ház asztalára adatik , és netalán 
ennek indokai meggyőződésemmel nem egyezné
nek meg , fentartom magamnak alapszabályaink 
értelmében akár egész javaslattal, akár módosit-
ványnyal járulhatni. 

Áttérek tehát a tanácskozásoknak azon tár
gyára, mely szerintem az elválasztó vonalt képezi 
a két ellenvélemény közt, mert lényegére nézve 
mindkét indítvány az alkotmány teljes helyreállí
tását követeli. Áttérek tehát az indítványokra ma
gokra. Az egyik indítvány Deák Ferencz, Pest bel
városa tisztelt képviselőjéé , ki azt mondja: „Állít- ! 

tassék vissza teljesen az alkotmány, de addig ta
nácskozzanak tovább a nemzet képviselői." A má
sik indítvány Tisza Kálmán, Debreezen városa csa-
pó-utczai és péterfiai kerületének érdemes képvise
lőjéé, ki azt mondja, hogy : „Állíttassák vissza az 
alkotmány teljesen, de addig, mig vissza nem állít
tatik, a tanácskozások függesztessenekföl." Az te
hát a kérdés, uraim : melyik indítvány által éretik 
el ez eredmény ? vagyis, melyik alkalmasabb arra, 
hogy az alkotmány mielőbb és teljesen visszaál-
littassék ? 

Elemezzük tehát e két indítványt. Az egyik, 
Deák Ferencz tisztelt, képviselő társunk indítvá
nya, nem kíván határozott állást foglalni a jelem 
légi tanácsosok ellenében, mert tovább tanácskoz
va, reméli, hogy az egyezkedés alatt talán el
jutnak a kivánt czélhoz. E szót voltam bátor hasz
nálni: talán; mert ugy hiszem, biztosságról sen-
kisem kezeskedhetik. Á másik, Tisza Kálmán kép
viselőtársam indítványa, határozott állást foglal — 
nézetem szerint — nem a fejedelem, hanem a jelen
legi tanácsosok ellenében, s azokat kényszeríteni 
akarja, hogy: vagy oszlassák föl az országgyűlést, 
mert ha az alkotmány nem fog visszaállíttatni, a 
képviselőház ugy sem tehet semmit sem; vagy pe
dig ha ez nem történik, kényszerítve lesz rögtön 
visszaállítani az alkotmányt. 

Első tekintetre ugy látszik, t. ház, hogy ha 
ez volna alkotmányunk jogtalan felfüggesztése óta 
a legelső országgyűlés : akkor, t. képviselők, a to
vábbi tanácskozás a mérséklet, az alkudozás, az 
egyezkedés politikája; a tanácskozást ellenzés pedig 
a megbántott jogérzet és a törvény szigorú tisztele
tének azon követelése, mely a jogtalanul felfüg
gesztett alkotmánynak helyreállítását még a fe
jedelemnek is föltétel nélkül teszi kötelességévé. 
És első tekintetre, ha ez lenne legelső megvitatása 
ezen tárgynak, ugy látszik, hogy a további ta
nácskozás mellett : nevezetes es következetes par
lamenti csatát lehetett volna e házban vívni. Azon
ban, t. képviselők, ez se nem első országgyűlés 
a megbántott jogok fölfüggesztése óta, se nem első 
tanácskozási vita e tárgyban. Felemiitette Grhyczy 
Kálmán, Komárom városa t. képviselője, mit én is 
akartam, miszerint az 1861-iki fölirat határozot
tan kimondotta, hogy míg az alkotmány teljesen 
helyreállítva, az absolut kormánynak minden ma
radványai tettleg megszüntetve nem lesznek, ad
dig tanácskozás és egyezkedés lehetetlen. Es 
miután ezeket én most csak emlékezetbe hozom 
— de ezeket 1861-ben az egész országgyűlése, 
Pest belvárosa érdemes képviselője, Deák Ferencz 
inditványa folytán, egyhangúlag elfogadta — 
miután ezt az akkor létezett helyhatósági gyű
lésekben az egész ország közvéleménye magáé
nak vallotta, és miután — még azt is hozzá te-
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szem — legnagyobb része ezen háznak ugyan
azon képviselőkből áll, kik 1861-ben voltak: va
lóban, t. képviselők! nem tudom, miként lehet ne
vezetes és egyúttal következetes parlamenti csa
tát vivni e házban e tárgy fölött ? 

Itt megszakasztva eszméim fonalát, néhány 
fölhozott okokra óhajtok kiterjeszkedni, és gyönge 
erőm szerint kívánom megmutatni, hogy azon 
okok közül, melyek a további tanácskozások meg-
szakasztása ellen fölhozattak, azok, melyeket én 
légsúlyosabbaknak tartok, inkább mellette, mint 
ellene szólnak. 

Szabad legyen először is igen szeretett me
gyém, Fehérmegye csákvári kerülete t. képviselő
jének, Tóth Lörincznek azon szavait felhoznom. 
h o g y : „Deák indítványa a tovább működés, te
hát haladás , Tisza Kálmán indítványa pedig 
a tovább nem működés , tehát megállapodás." 
(Balfelöl fölkiáltások : Visszalépést mondott!) Ez is 
elég lesz, ha ezt a kifejezést használom: „meg
állapodás." Bocsásson meg t. képviselőtársam, 
s meg vagyok győződve, hogy egyet is értend 
velem, én ezen elveket se átalánosságban, se 
alkalmazva el nem fogadhatom. Nem fogadhatom 
el átalánosságban azért, mert ismerjük a reactio 
működését is, a mely nem haladási működés, de 
visszaesés; pedig az is működés, haladás előre, a 
reactio működésében; és ki merné ráfogni, hogy 
ez, európai értelemben vett haladás volna? (He
lyeslés a bal oldalon.) Tehát a működés nem min
denkor haladás, és a nem-működés, mely a reactio 
haladása ellen szolgál, az igaz, hogy megállapodás, 
de mégis, viszonyítva az előbbihez, haladás. (Éljen
zés a bal oldalon.) De alkalmazva sem fogadhatom 
el t. képviselőtársamnak szavait, mert tökéletesen 
meg vagyok győződve, hogy ő azt hiszi, hogy 
a tovább működés és haladás alkotmányunknak 
legkevésbbé sem lesz veszedelmére. Adja Isten, 
hogy ugy legyen! Tisztelem én mások meggyőző
dését, mert csak akkor követelhetem, hogy az én 
és elvtársaim meggyőződése szintén tiszteltessék; 
de alkalmazva t. képviselőtársunk állítását, ha ő 
azt hiszi és ugy van meggyőződve, hogy a to
vábbi működés által alkotmányunkra legkevésbbé 
sem haramiának veszélyek, engedje meg nekünk 
is a mi meggyőződésünket, mely azt követeli, hogy 
miután mi azt hiszszük, hogy alkotmányunkra a mű
ködés által vész káromolhatnék, követhessük megf-
győződésünket. (Helyeslés.) És ha csak türelmetlen
ség volna köztünk a válaszvonal, mi említtetett, ez 
oly csekélység lenne, miszerint bizonyára a türel
metlenséget javítani, helyes volna velünk tartani. 

A második, mi felhozatik ellenünkben 
következetlenség vádja. Nem szólok egyesekről, 
csak átalánosan : azért engedjék meg t, képvise
lők felemlítenem, hogy a 61-iki felirat azt mond

ja : „A pragmatica sanctio által, mi alatt az 
1723-iki törvények értetnek, semmi egyéb vi
szony és kapocs nincs Magyarország és az örökös 
tartományok között, mint a fejedelem ugyanazo
nossága. u Azt mondja továbbá, midőn rájön a 
háborúkra, melyek azóta folytak: „Kiköti azonban 
világosan, hogy az ország törvényei sértetlenül 
fentartassanak, s ezen rendkivüli ajánlatból semmi 
következést vonni ne lehessen. 1796-ban, 1802, 
1805, 1807 és 1808-ban Francziaország győze
delmes seregei fenyegették hazánkat és fejedel
münket , s az ország rendéi a haza és fejedelem 
védelmére részint ujonezokat, részint fölkelést, ré
szint rendkivüli segélyezést ajánlottak az idézett 
törvényekben; de minden ajánlatoknál határozot
tan kijelentették, hogy azokat önkényt és szabad 
akaratból teszik, s az ország jogait fentartva, til
takoztak az ellen, hogy e szabad ajánlatból utóbb 
bármi kötelezettségi követelés vonassék." I ö 6 l -
ben tehát önök, képviselők, tagadtak minden más 
viszonyt a magyar birodalom és az osztrák örö
kös tartományok közt, csakis egyedül a fejede
lem ugyanazonosságát ösmerték el; bemutatták 
törvényekkel, hogy semmi védelmi kötelezett
ség nincs; és ime, t. képviselők! az 1866-diki föl

iratban a közös védelmi kötelezettséget mondják 
ki. Már most, t. ház! én nem mondom, hogy ez 
következetlenség, hanem azt, hogy ellentét. Önma
gokra bizom, t. képviselők! a másik félen határoz
zák el önmagok, hogy ezen ellentét következet
lenség-e, vagy nem? Válaszszanak. Ha azt mond
ják, hogy nem következetlenség: akkor, ha sza
bad az ellentét követését igényelni magoknak 
következetlenség nélkül, engedjék meg, hogy dia 
ellentét volna is Tisza Kálmán indítványa — pe
dig nem is az — ők is követhetik az ellentétet a 
következetlenség vádja nélkül. Ha pedig követke
zetlenség, akkor ismét engedjenek meg. Én ugyan 
nem tapasztaltam sokat az eddigi nehéz időkben, 
de mégsem hiszem, hogy valami szabad legyen 
mindig az alkotmány rovására, az alkotmány ja
vára pedig nem. Ismétlem tehát, önmeggyőződé-
sem szerint, ha beösmerik következetlenségnek, 
engedjék meg a másik félen levőknek is, hogyha 
önöknek szabad volt következetlenséget — szerin
tem — az alkotmányosság rovására elkövetni, kö
vethessék azt el mások az alkotmányosság javára. 
(Helyeslés a bal oldalon,) 

Harmadszor Eötvös József b., Budaváros 
tisztelt képviselője által a közvéleményre tett hi
vatkozására nézve azokon túl. miket Váradv Grá-
bor képviselő ur mondott , akarok némi meg
jegyzést tenni. Ennek első részéből, mit ő a ta
nácskozás folytatására fölhoz, ettől fogva: „Mi
vel itt oly fontos tárgyról van kérdés, mely még 
a pragmatica sanctio óta nem volt, és így kell szí-
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lárd és erős közvélemény," ezt eddig elfogadom; i 
azonban, mi e tételt illeti, mely utána j ő : „Már 
pedig én erős szilárd közvélemény alakítására más 
módot nem ismerek Magyarországban, mint a 
törvényhozás tanácskozásait, miután a szabad 
sajtó nálunk sokkal ujabb, mintsem hogy a sza
bad sajtótól ily közvélemény alakítását várhat
nék / ' e tételtel nem fogadhatom, és bátor vagyok 
ezt megtámadni. 

És megtámadom először végső részét a sza
bad sajtóra nézve. Én ugy hiszem, hogy Buda vá
rosa t. képviselője részéről más sajtó értetett, nem 
pedig olyan, milyen most van; és ezen fölvilágo-
sitással nyilvánítom, nálunk szabad sajtó nem lé
tezik. Európa előtt, Európa közvéleménye előtt kell 
ezt igazolnom. (A szélső jobb oldalról: Európai Zaj.) 
Midőn szabad sajtóra van hivatkozás, ugy hiszem, 
meg fog engem a t. ház érteni, mikor Európa 
közvéleményére hivatkozom, mindenek előtt ezt 
kell tisztáznunk, és azt kijelentenünk, hogy Ma
gyarországban szabad sajtó nincsen, és e tekin
tetben nem is lehet törvényes teremtője a közvéle
ménynek. Azonban ezen fölvilágositás mellett még
is azt mondom, hogy korlátolt sajtó is megteszi a 
magáét, és így sokat is tehet, s tesz is a közvéle
mény teremtésére nézve. 

De ezt igy felvilágosítva, megtámadom a té
tel első részét. Megengedem, hogy Magyaror
szágban az országgyűlése is hivatva van bizo
nyos közvélemény terjesztésére és szabályozá
sára, ha egyéb mód nincsen; de ez már kifej
tetett Yárady Gábor képviselő ur részéről. Én, 
t. ház, rendes állapotban az egyes képviselőt ugy 
tekintem, mint azon kerület közvéleményének ki
folyását, és igy az összes képviselőket tekintem, 
mint az országban nyilvánult közvélemény kifo
lyását ; (Nagy Zaj) mikor azonban se szabad sajtó, 
se nyilvános helyhatósági gyűlések nem létez
nek, uraim! akkor azt merem állítani, hogy ha
tározottan alakult közvélemény nem lehet: és mi
vel ez csak szabad sajtó, és a haza összes polgárai
nak közös helyhatósági törvényes gyűléseiben 
nyilvánulhatása által lehet eszközölhető, a mig 
helyre nincs állítva az alkotmány, a helyhatósá
gok, szabad sajtó utján a szilárd és erős közvéle
mény addig nem nyilatkozhatik. Visszafordítom 
tehát az okoskodást, és azt mondom : nem lehet 
tovább tanácskozniuk önöknek ama legfontosabb 
ügyekben mindaddig, mig az alkotmány vissza 
nem állittatván, a sajtó és helyhatósági gyűlések 
által a kivánt szilárd és erős közvélemény nem 
nyilvánulhat. 

Szabad legyen a t. képviselők engedelméből 
ismét fölfognom enokoskodásom fonalát. (HaUjiuk!) 
Két esetet képzelhetek, melyben igazolható volna 
a tovább tanácskozás, de e két eset csakis képzel-
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hető : az egyik — mert a bajnak is szemébe kell néz
nünk — ha az ország nem követelné alkotmánya 
helyreállitását, Magyarországról azonban ily áru
lást önmaga irányában nem lehet föltenni, te
hát az első eset nem is képzelhető; a másik eset az, 
ha oly tények hozatnának föl, melyek igazolnák 
az 1861-iki határozattól elállást, sőt az avval ellen
tétbe helyezkedést. (Zaj a jobb oldalon.) 

Nézzünk tehát végig az utolsó öt év tényein, 
ugy a mint azok következtek. A fejedelem feladta 
elvileg a jogeljátszás elméletét, elvileg elösmerte a 
jogfolytonosságot; a mit 1861-ben erőszakkal pa
rancsolt, azt most az országgyűlés által akarja el-
ösmertetni; az 1723-at, mondd : pragmatica sanctiot 
törvényeinkben nem létező, tehát nem is törvényes 
korlátozással (A bal oldalon helyeslés) kiindulási 
jogalapul választotta ; végre a legközelebbi leg-
magasb leiratban felelős minisztérium, és a hely
hatóságok helyreállítása is igértetik, melyekhez 
azonban a kormány bizonyos feltételeket köt. E 
föltételekre nézve — nem kívánván részletes tár
gyalásokba most már belemenni, mert részemről 
azt a már eddig kifejtettek után most fölöslegesnek 
tartom — csak átalánosságban kivánom megje
gyezni, hogy Deák Ferencz képviselőtársam folyó 

I február, 2 2-ikei beszéde következő szavai szerint: 
i „Elmegyünk azon határokig, melyeken tulmenni 

nem szabad, és melyeken ha tuhnennénk, árulást 
követnénk el hazánk irányában," én enmagamra 
nézve kijelentem, hogy ha én azokat elfogadnám, 
meggyőződésem szerint hazám, a magyar biroda
lomnak egész életemen át szivem vérerével ápolt 
önállósága, függetlensége és alkotmánya ellen 
árulást követnék el. (Zaj. Ellenzés a jobb oldalról.) 
Ezt én mondom enmagamra. (Helyeslés a bal olda
lon.) Ezekből állnak mindazon tények, melyek a to
vább tanácskozás igazolására fölhozathatnak; és 
ha elismerem is, hogy a föladott jogeljátszás esz
méje és az elvben elfogadott jogfolytonosság va
lami csekély különbséget előidéztek is, nem ösmer-
hetem el a tényeket olyanoknak, melyek igazol
hatnák a tanácskozás tovább folytatását: mert a 
nemzetnek nem szó kell, uraim, de tett; nem Ígé
ret, hanem valósitás ; nem elvben elfogadás, ha
nem foganatosítás. (Helyeslés a bal oldalon.) A szó, 
uraim, tett nélkül, az igéret, valósitás nélkül rég 
elvesztették hatásukat. Pedig, hogy eddig az or
szággyűlés politikájával nem igen többet vívhatott 
ki a semminél, ismét Deák Ferencz képviselőtár
sunk február 22-én mondott ama szavaival ki
vánom bizonyítani: „A jog, mely nem érvényesít
hető, aligha ér többet az üres szónál." 

És már most azt kérdem, uraim: önöknek 
egy éven át folytatott politikája mi eredményt, mi 
sikert mutatott föl ? Fölmutatják önök a nemzetnek 
az üres szavakat. 
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Igenis, uraim! joggal kérdhetem, mi az ered
mény, mi a siker, mit önök egy évi egyezkedési 
politika által kivivtak? Mondhatják-e önök, hogy 
nem volt elég idejök? Hiszen tisztán ezen kérdésre, 
hogy az alkotmányt helyreállítsák, örök időt csak 
nem követelhetnek önök ? Mondhatják-e önök, hogy 
nevezetes ellenzéknek indokolatlan gáncsoskodásai 
a kiegyezkedés útjába gátakat gördítettek ? Hiszen 
emlékezhetnek önök, hogy néhány elvrokonaimmal 
én is, még a válaszfölirati vitában is csakis semleg 
viselve magunkat, leginkább csak azért szólalánk föl, 
hogy a tanácsosok által alkotmányunk gyöngyei
nek megingatási kísérlete ellenében Önökkel pol
gári kötelességünket mi is teljesítsük. Hiszen azon 
nevezetes része a képviselőknek, kik 61-iki állás
pontoknál fogva hivatva lettek volna az ellenzéket 
képviselni, ép azon reményben, hogy alkotmá
nyunk helyreállittatik, önöket támogatta. T. ház! 
A parlament létével majdnem összeegyeztethetlen 
és a rendes viszonyokban soha sem tapasztalható 
ama jelenségnek voltunk tanúi, hogy volt egy 
szörny-többség, majdnem egység, a jobb oldal — 
mert az alkotmány visszaállításának kérdésében 
csak a jobb oldalé az egyezkedés — és volt az 
úgynevezett szélső bal oldal, mely azonban nem 
kívánván egyebet, mint alkotmányunk föltétlen 
elismerését és helyreállítását, csakis a conservativ 
párt, a centrum kötelességét teljesítette. (A szélső 
bal oldalon helyeslés.) És mégis mutathatnak-e föl 
önök sikert ? Birtak-e önök csak hatással is a fta-
nácsosok ellenében, hogy a törvény ellenére 17 
év óta menekülni kényszerült hazánkfiai hazatér
hessenek, ha egyébért nem, csak azért, hogy őszült 
napjaikban a haza szent földét csókolhatván, ha 
mással nem, könyeikkel áztathassák azt ?! (Moz
gás,) A törvények ellenére elitélt, és még kihallga
tás nélkül is börtönökben sinló'dők hazabocsáttat
tak-e ? (Helyeslés a bal oldalon.) Hatott-e önöknek e 
részben a fejedelem jó szivéhez intézett bizalmok ? 
Avagy voltak-e befolyással önök — pedig egy 
nagy többségnek mindig befolyással kell bírni, 
melylyel, ha nem bir, a követett politika elkárhoz
tatja magát — (Helyeslés a bal oldalon) hatottak-e 
önök arra, hogy, a hatalom törvénytelen közegei 
erőszakának ellenében, elnapoltatásunk óta, a ha
zának e teremen belül és kivül lévő fiai szemé
lyes biztosságban érezhették volna magokat ? (Bal 
felöl: Igaz!) Sehol semmi! 

És miután önök politikája semmi eredményt 
nem mutathat föl, helyes-e tehát, hogy a to
vább tanácskozás által ezen egyezkedési politikát 
ezentúl is folytassák? Nem helyes-e, hogy ezen 
ingatag, ezen bizonytalan politikát a haza javára 
megváltoztassák ? Nem ugyanaz-e a helyzet ma, 
s nem illenek-e rá most i s , mint öt évvel ez
előtt, önök ama feliratának ama szavai, melyek igy 

szólnak: „Világos törvényeink ellenére a közadó 
országgyűlésen kivül absolut hatalommal állapítta
tott meg; törvényeinkben ismeretlen, s a nemzet 
által soha el nem fogadott indirect adók hozattak 
be; s mind a törvény ellen megállapított direct 
adó, mind a jogtalanul behozott indirect adók még 
most is követeltetnek ; sőt, hogy az absolut rend
szernek igért megszüntetése iránt hitünk végkép 
elenyészszék, s remény és bizalom újra fel ne éb
redhessenek , keserű gúny gyanánt, most leg
újabban oly rendeletet adott ki az absolut hata
lom, miszerint a törvénytelen adó fegyveres erő
szakkal is behaj tátik. És ez azon pillanatban törté
nik, midőn az országgyűlés együtt van, s midőn 
a nemzettől az követeltetik, hogy teljesítse a prag-
matica sanctio szerint kötelességét és koronázzon ; 
holott más részről, az ezen kötelességgel viszonyos 
föltételek teljesítésére nézve, még csak komoly 
szándék sem mutatkozik." 

Képviselők! Önöké a határozat joga; de gon
dolják meg önök jól e határozat előtt, hogy midőn 
az absolut hatalom egyre-másra ujonczoz, adót vet 
ki és hajt be, és önök mégis tanácskoznak, egyez
kednek, (Helyeslés a bal oldalon) nem érinti-e a 
képviselőházat százszorosan inkább most amaz 
1861-ben jelezett gúny? Gondolják meg, hogy ha 
ezek ellenére még tovább is tanácskoznak, nem 
nyujtanak-e, akaratlanul bár, támaszt az absolut 
hatalomnak arra, hogy törvénytelenségeit tovább 
folytassa ? Nem nyujtanak-e anyagot önök képvi
selői hivatásuk kigunyolására? (Bal felöl: Igaz!) 

Én, t. képviselőház, ellenzem és ellenezni kö
telességemnek tartom Deák Ferencz t. képviselőtár
sunknak tovább tanácskozásra vonatkozó indítvá
nyát, a mondottakon kivül, még azért is, mert a te-
vább tanácskozás magában véve már megengedése 
a törvények megváltoztatásának. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Midőn ugyanis egyrészről az alkotmány 
teljesen visszaköveteltetik, más részről ugyanakkor 
egyezkedés folytattatik, e két eszmét egymás mellé 
téve nem egyéb az ellentétnél: mert oly alkotmány 
követeltetik vissza, mely alkotmány megváltozta
tására ugyanazon időben az egyezkedés folytattatik. 
Ugyan miért is munkálkodnának tovább, és miért 
volnának különben az előmunkálatok vagy elvek 
megállapítása, kivált midőn azok még nem is azono
sak az alkotmány szellemével? (A baloldalonhelyeslés.) 

És most engedje meg a t . ház, hogy valamint 
Deák Ferencz érdemes képviselőtársunk febr. 22-én 
arra nézve, hogy az alkotmány és törvény ösvé
nyéről le ne lépjünk, igen helyesen alkalmazott 
egy görög hitregét, hadd alkalmazzak én is a to
vább tanácskozás ellenében egy kis történetet, 
mely az emberrel és a kígyóval történt. (Halljuk!) 
Az ember egykor utazván, megszólította őt egy 
óriás-kigyó egy gödörből, a mely fölött egy 
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nagy kö' volt, és miatta a kígyó ki nem jöhetett, 
gördítené el a követ, hogy kijöhessen. Az em
ber tartván tőle, vonakodott, de a kigyó biztat
ván, hogy nem fogja bántani, és rimánkodván, az 
ember, bár neki nehezen esett, a követ elgördítette 
ós a kigyó kijött. Egy darabig jó viszonyban is 
éltek, de a kigyó egyszer megéhezvén, azt mondja 
az embernek: „Barátom, én téged megeszlek — 
„bekeblezlek." (Atalános helyeslés. Tetszés. Hall

juk !) Az ember hivatkozott nemes segélyére, mely 
nélkül éhen veszett volna el; de a kigyó viszont 
hivatkozott az éhség parancsolta követelményére ; 
ós utóbb is az ember csak annyit bírt kivinni, be
leegyezett a kigyó, hogy ügyöket a király el
itélése alá terjeszthessék. (Bálijuk '.) A király, az 
oroszlán, figyelmesen meghallgatta mindkét pe
res felet, a kigyó éhségének termoszét parancsolta 
követelését nem helyteleníthette, de, mint különben 
is nemesszivü, az ember nemes tettét is eléggé 
méltatta: így nem bírván magát elhatározni,elin
tézését udvari főkanczellárjára, a rókára bizta. (Ata
lános tetszés.) A róka elvezettette magát a hely sziliére, 
és figyelmesen megvizsgálván a gödröt, megrendelte 
a kígyónak, helyhezkedjék bele; ezután fölszólí
totta az embert, gördítse a követ a gödör fölibe; s 
ekkor kijelenté, hogy ó' az ügyet elintézte, s most 
már az emberre bizza, ha tetszik nekie, gördítse el 
újból a követ, ereszsze ki a kígyót, ha pedig nem, 
h a g y j a nSJ- -^ kígyó újból elővette szép kéréseit, 
azt is megigérte, hogy nem fogja megenni; de az 
ember okulván a múlt tapasztalatain, szépen ott 
hagyta csücsülni a kígyót. Én, uraim! a kő elgör-
ditéséhez nem járulok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

És azért pártolom Tisza Kálmán képviselő 
indítványát, pártolom pedig azért, mert a jelen ta
nácsosok ellenében, a kik a nemzet bizalmát nem 
birják, határozott állást akarok foglalni. Akarom 
tudni, hogy erőszakkal óhajtják-e kormányozni j 
tovább is a hazát, avagy a jog és törvény tisz
telete nyer életet ? A tanácsosok ellenében pedig 
ezt kényszeritőleg érhetem el leginkább. (A hal 
oldalon helyeslés.) 

Uraim! Én tisztelem hazám törvényeit, 
de tiszteltetni kívánom mindenkitől. Jól tudom, 
hogy a jelen tanácsosok se a törvény alakja, 
se lényege szerintiek nem, de a fejedelem mel
lett lévén, tudom, ismerik kötelességeiket, érvény
re juttatni hazánk törvényeit s azok végrehajtását. 
S habár sokszor előhozattak is e törvények, nem 
árt azokat újból és .újból ismételnünk. Jól tudom, 
ismerik az 1827. IV-et, mely azt rendeli, hogy 
ujonczozni, adót kivetni és beszedni, az ország
gyűlés hozzájárulása nélkül, még a fejedelemnek 
sem szabad. Ismerik a törvényeket, melyek az ide- j 
gen osztrák államférfiaknak hazánk ügyeibe avatko- j 
zását tiltják. Ismerik az 179 % Xil-et,mely szerint i 

törvényt hozni, megsemmisíteni, sőt magyarázni is 
koronás királynak és törvényes országgyűlésnek le
het. Ismerik az 17 9 % -i Ill-at, mely azt parancsolja, 
hogy a királyi örökös 6 hó alatt köteles magát meg
koronáztatni, és addig is a hazát alkotmány szerint 
kormányozni? (A szélsőjobb oldalon zaj. Egy hang: Is
merik!) De ha ismerik, miként tökéletesen hiszem 
is, megismertették-e a fejedelemmel is? (A szélsőjobb 
oldalon zaj.) Ha ezt megismertették, megismertették-e 
a fejedelemmel még azokat is, hogy az abszolút hatal
mú uralkodás a nép vagyonát fölemészti, erkölcsisé
gét aláássa? Ez nem egyéb, mint harcz a nép és 
kormány között, mely fölemészti ugyan a népet, 
de fölemészti a kormányt önmagát is. Megismer
tették-e a fejedelemmel, hogy az absolut kormány 
behozatala alkotmányos népekre, melyek alkot
mányos intézményeiktől nem válhatnak meg, a 
nép szeretetének megingatása, pedig a nép szeretete 
legerősebb támasza a királyi székeknek is ? (Kozhe-
lyeslés.)H& igen, akkor nem hihetem, t. képviselők ! 
hogy rég helyre nem volna állítva alkotmányunk, 
mert soha sem hihetem azt, hogy kivánna egy jól 
értesített fejedelem oly népnél, mely alkotmányos
sághoz szokott ezer év óta, absolut uralkodást hoz
ni be, mely mindeneket fölemészt. Sohasem hiszem 
azt, hogy egy jól értesült fejedelem kívánja és 
óhajtsa, hogy a népek szeretetét a kormány elját-
sza; már pedig absolut rendszer által azt eljátszani 
igen könnyű, de azután az egyszer eljátszottat 
még a fejedelemnek önmagának is vajmi nehéz 
visszaszerezni. És ha még mindezeket elhihetném 
is, azt sohasem, hogy egy csak legkevésbbé is gon
dolkodó fejedelem be ne lássa, mennyivel szebb és 
magasztosabb egy értelmes és alkotmányos, szabad 
szellemű és vagyonos nép fejedelmének lenni, 
mintsem egy értelmetlen, adósságokban elrongyolt 
és szolgalelkü népen uralkodni. (Helyeslés.) Én te
hát ez absolut rendszer tovább folytatását a jelen 
tanácsosoknak tulajdonítom : tulajdonítom pedig 
azért, mert jól tudom ugyan, hogy nincs felelős 
minisztérium, de a tanácsosok ismerik a törvé
nyeket, és addig, míg a fejedelem mellett vannak, 
felelősek minden tetteikért: ha tehát megismertet
ték a fejedelemmel törvényes kötelességeiket és 
idegen befolyás a fejedelmet azok teljesítésétől el
vonta , akkor kötelességük vala otthagyni helyei
ket (.4 bal oldalon helyeslés), mert mig el nem hagy
ják, felelősek az absolut rendszer minden tetteiért. 
(Hdyeslés a bal űdalon.) De tulajdonítom másod
szor még azért is, mert nagyon jól tudom, hogy a 
fejedelmeket környezőik és tanácsosaik félre is ve
zethetik ; tudom, hogy a tanácsosok a fejedelmet 
leginkább ön politikai vélelmök szerint tolmácsol
ván, lehető, hogy azért sem állíttatott vissza alkot
mányunk, mert még nem látták azon időt elérke
zettnek, a midőn országosan ösmert és országosan 
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elitéit ó-conservativ visszaesési elveiket törvénye
síthették volna a kiegyezés által. (Átalános helyes
lés.) És ezek ellenében ne foglalnók mi el a leg
határozottabb állást? És ezeket ne kényszerite-
nők mi a törvények tiszteletére ? (.4 bal oldalon za
jos helyeslés.) 

Uraim ! volt időm az országgyűlés szüne
telése alatt utángondolkodni , és én tettem is 
azt. Sokszor, igen sokszor, mikor elém varázs-
Iám üléseinket, és láttam, hogy mind — majdnem 
mind — az egyezkedési politikát követve, csak 
néhány tdvrokonaimmal küzdöttünk ellenök e ház
ban, azt kérdem magamtól: Nem tévedtünk-e ? azt 
kérdem: Miként van az, hogy 1848-tól annyi sok 
jó elvbarátim, és e háznak annyi meg annyi jeles 
fiai mind, majdnem mind ott? lehet-e az , hogy 
ó'k ép oly hőn, ép oly tisztán ne szeressék hazánkat, 
mint mi ? lehet-e az, hogy ők mind, mind tévúton 
— vagy nem mi vagyunk-e azon ? Mi vagy ők: 
melyikünk fogta föl helyesen hazánk törvé
nyeit, önállóságát, függetlenségét, alkotmányunk 
szellemét és honunk történetét? mert azt láttam, 
hogy ellenkezőleg fogtuk föl. Igen, képviselők! 
sokszor, naponkint és többször föltevém e kérdése
ket és tanulmányoztam. S midőn újból és újból 
átészleltem honom törvényeit, és a történet meg-
hamisithatlan lapjai hazám életét mindig ugyan-
azonosan tárták föl előttem; midőn láttam, hogy 
hazánknak mind meg annyi királyai esküivel szen
tesített törvényei mindig és mindig megtámadtat
tak, csak azért, hogy legjobbjaink hulljanak el a 
szabadság harczain; (Elénk mozgás) midőn láttam, 
hogy az apák csak azért tűrtek és szenvedtek, 
hogy gyermekeik is tűrjenek és szenvedjenek, az 
apák csak azért győztek és vérzettek el, hogy 
gyermekeik is győzzenek és elvérezzenek {Mozgás) • 
midőn láttam vérnyomoktól ragyogó történetünk 
lapjaira vésve azt, hogy ama sok jelesek vére, a 
mely honunk szent földét áztatá, s a miért oly ki-
irthatatlanul kedves e négyes folyam tere a ma
gyar nemzetnek, nem ontatott ki másért, mint ön
állóságunk, függetlenségünk, alkotmányunk meg
védéseért, biztosításéért (Élénk mozgás) • midőn lát
tam, hogy három századot haladó korszak óta, nem 
csak a beolvasztás, de az absolut rendszer meg
örökítése is, a honom elleni törekvés; s midőn meg
győződtem arról is, hogy a magyar nemzet feje
delmeért, még törvényes kötelességén túl is, kész 
volt föláldozni vérét és vagyonát, de önállóságát, 
de függetlenségét soha; és láttam, hogy apáink, 
le egész hozzánk, megvédték és átadták azt gyer
mekeiknek, és önapáink átadták azt nekünk, fiaik
nak tisztán és szüzien, de úgy, hogy mi is oly 
tisztán, oly szeplőtlenül adjuk gyermekeinknek 
{Elénk mozgás) szent örökül: akkor., óh akkor kép

viselők ! {Csekély pihenés) szivem nyugodtan verve, 
értelmem hideg megfontolásával , honom törté-
ténete és törvényei igazat adtak min meggyőződé
sünknek. — És e perez óta azt parancsolta meg
győződésem, hogy határozottabban, mint valaha, 
teljesítsem gyönge erőmmel bár, de erőm egész 
teljével, egész éltemen át, hazám önállása és füg
getlensége megmentését. (Zajos éljenzés) Ezt cse
lekszem! (Éljenzés.) 

Hazánk sorsának jobbra fordulta körülmé
nyektől is függ, képviselők; de, hogy az alkot
mány teljesen visszaállittassék, ez minmagunk-
tól függ leginkább. (Zajos éljenzés minden ol
dalról) A mely törvény nincs bevésve a nemzet 
szivébe, azt az erőszak minden perezben eltöröl
heti; de a mely törvényeket ezredéves szenvedés 
és feledhetlen nemzeti kinszenvedtek emlékei for
rasztottak össze a népek életével, azt az erőszak 
meggátolhatja, felfüggesztheti, de megsemmisíteni, 
a nemzet szivéből kiirtani nincs földi hatalom. 
(Éljenzés) A hatalom ideiglenes; körülmények, a 
baladó kor szelleme , örök igazság romba döntik, 
megsemmisítik, megbüntetik azt. A nemzet élete 
örök, tür és szenved', de szivébe vésett önállása, 
szabadságszeretete vele él örökre! Hazánk sorsá
nak jobbra fordulása e szeretettől és minmagunk-
tól függ tehát, képviselők. Elesett az, ha a helyett, 
hogy multunkhoz hívek maradnánk, akár az ab
solut rendszer, akár a beolvasztás legparányibb 
árnyalatát is megközelítve, az eddigi alkotmányos 
szellemet behomályositanók. Elesett az, ha gyá
ván kunyorálva, egyezkedve lépünk föl ott, hol 
részünkön a jog, a törvény és a nemzetnek hatá
rozott akarata. (Elénk helyeslés) De élend a nemzet! 
ha ingatagság helyett határozottsággal, bizonyta
lanság helyett tántorithatlan honszeretettel nem 
adjuk oda soha senkinek azt, a mi a mienk volt, 
joggal most is az. és a mienk marad örökre, hatán-
torithatlanok leszünk: önállóságunkat, függetlensé
günket. 

Bezárom indoklásaimat. (Halljuk !) Ludvig La
jos jeles menekült honfitársunknak, kinek alkotmá
nyunk- és önállásunknak az irodalom terén tett is
mertető működéseiért, úgy mindazon menekültek
nek, a kik e téren és máskép is a honnak hü gyer
mekei, lehetetlen, hogy e haza, e szenvedő anya 
szerető áldását ne küldje • a távolból im e szavai
val : „Elvégre is nem a concessiok és alkudozások 
mentik meg a jogot és vele e hazát, de a tánto
rithatlan ragaszkodás a joghoz és a kiirthatlan 
honszeretet a nagy úrtól kezdve le a számkivetett 
szegény földönfutóig." (Éljenzés és helyeslés.) 

E l n ö k : Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
j tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 



LXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deoz. 5. 1866.) 77 

LXXVH. ORSZÁGOS ULES 
1S66. deczember 5-dikén 

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

Tárgya : A Tisza Kálmán és Deák Fcrenca fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak működésöket folytatják. A tegnapi jegyző
könyv fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
deczember 4-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház! Hivatalos foglalatosságban 
távoznom kell: azért Andrássy Gyula gr. alelnök 
urat kérem föl az elnöki szék elfoglalására. 

Andrássy Gyula gr . (elfoglalván az elnöki 
széket): T . ház! Napi renden van a tanácskozások 
folytatása, a fölirati javaslat elkészítése végett ki-
küldendő bizottság tárgyában. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Besze János ! (A szó
székre !) 

Besze JánOS (éljenzés közt a szószékre megy) : 
Mélyen tisztelt képviselőház! Nekem is volt egy 
átgondolt beszédem; de úgy jártam vele , hogy 
lassankint mind elmondták már, a mit mondani 
akartam; (Derültség) ismétlésekkel pedig untatni 
figyelmöket a kegyeletlenségnél megróvandóbbnak 
tartván, nem marad egyéb hátra., mint a tanácsko
zás fonalát ott fölfognom, hol tegnap Madarász 
József képviselőtársunk azt letevé. (Halljuk!) Maga 
Madarász József is bevallotta, hogy mélyen tisztelt 
Deák Ferencz és igen tisztelt Tisza Kálmán indít
ványa közt semmi különbség sincs : (Lehetetlen! a 
szélső bal oldalról) mert mind kettőben megvan 
mindaz, mit a haza vár ; (Halljuk!) — ezek voltak 
szavai — mind kettőben fen van tartva a jogfoly
tonosság, egyik se ad föl semmit, mindegyik kö
veteli mindazt, mit követelni mindenki tartozik. 
Ennélfogva mindazon ékes előadásokat, azon való
jában tanulságos lelkesedéssel elmondottakat nem 
nézhetem másnak, mint azon buzgalom kimuta
tásának , hogy mindnyájunkban él azon tiszta 
szándék, hogy hazánk minden jogát követeljük, 
semmit föl ne adjunk, a jogfolytonosság teréről le 
ne lépjünk. Ennek következtében soká gondolkoz
tam : ha ez igy áll, mi köztünk a különbség ? Reá 
jöttem ! (Halljuk!) Mert valójában hazánknak ön
álló életfája kertészei vagyunk itt, kiknek köteles

ségünk, annak minden legkisebb gyökerét meg
őrizni; és ebben egyetértünk mindnyájan. Azon
ban sokan azt hiszik, hogy ha a fát nem öntözik 
is a bizalom meleg forrásával és munkássággal, 
meg kell érni gyümölcsének, ha másként nem, 
külnapok prizmákon keresztültört sugarai által, 
vagy bármiként máskép is. E g y részünk nem 
akarja öntözni, mivel úgy is meg kell érnie gyü
mölcsének ; másik részünk pedig azt hiszi, hogy a 
bizalom és munkásság meleg forrásaival tovább 
is öntözgetve azt, a gyümölcsöt gyorsabban meg
érleli. Ez a külömbség, semmi más : mert arra, 
hogy a Lajtán túl és Lajtán innen önálló fák egy
másnak árnyt adhatnak, egymást veszélyek között 
védelmezhetik, igenis ráállunk; de, hogy úgy ösz-
szeforrjon az egyik fa a másikkal, hogy az egyik 
fa a másiknak életnedvén éljen , uraim! abban 
megnyugodni köztünk egy ember se fog soha. 

Madarász barátom e szavakat monda: hogy 
az egész nép eredményt követel. Igaz, uraim! de 
én azt hiszem, eredményt jobban érünk akként, 
ha munkálkodunk, mint, ha semmit se teszünk: 
mert ha kész adataink lesznek, akkor, mikor be
következik azon kivánt és általam is reménylett 
perez, hogy jogaink megadatnak, lesz kész halmaza 
munkálatainknak. 

Monda azt is Madarász barátom, hogy a mű
ködés nem mindig haladás. Ez is igaz ; de 
hogy a semmit se tevés soha sem haladás, ez 
még igazabb. Ez köztünk a különbség. (Zaj. He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Várady Gábor nagyon tisztelt barátom, egész 
lelkesedett beszédében, hazafi, érzettel áradozó és 
ömledezö buzgalommal mondott beszéde lelke e 
szavakban központosul: „Itt van az idő a meg
állapodásra." Uraim! megállapodni annak,ki czélt 
akar elérni, mindaddig, inig a czélt el nem érte, 
nem szabad; megállapodnánk pedig, ha inertiába 
téve magunkat, semmit se téve várnók, hogy majd 
eljöjjön mindaz, mit kívánunk. 

Hanem Várady Gábor barátom olyasmit is 
mondott, minek hallatára elkeseredtem; (Halljuk !) 
sőt föllázadt keblem, midőn azt monda, hogy ha itt 
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a házban minoritásban maradunk is, ott kün . . . . 
(Zaj.) Uraim! a képviselőház a közvéleménynek 
megtestesült kisugárzása. (A jobb oldalon helyeslés; 
a széhb' bal oldalon egy hang: Nem mindig!) Ha 
nem mindig, akkor, uraim, nem tudom, hol talá
lunk forumot, melynek ítélőszéke előtt az ilyen 
vádak megállhatnak. (Nagy zaj. Elénk helyeslés a 
jobb oldalon.) Ismétlem, a képviselői testületnek a 
közvélemény megtestesült kisugárzásának kell len
ni, ez a népnek majestása, mindaddig, mig ezt a 
fejedelemmel meg nem osztja. 

Kettős veszély rejlik ezen állításban, mely 
alaptalan is. 

Az egyik veszély az, hogy e ház méltóságát 
künlevő appellátákkal aláásni nem szabad : mert, 
ha miközülünk támadnak olyanok, kik azt meg
teszik, majd támadnak elleneink, kik azt fogják 
mondani: Ezen képviselőtestület nem képviseli a 
közvéleményt! (Helyeslés a jobb oldalon.) Majd tá
madnak olyanok, kik meg fogják próbálni újra a 
népre való appellálgatást, pedig a népet, a szegényt, 
nyomorban fetrengőt, ujabb választásokkal za
varni, tudjuk, hogy mennyire nem üdvös. 

De, uraim! a vád alaptalan is. Én sem szület
tem ám Árkádiában; (Derültség) én is ismerem a 
népet, s ismerjük mindnyájan, mert mindnyájan a 
nép bizalmánál fogva vagyunk itt. Igenis, várhat
nánk semmit nem téve, ha Várady Gábor tisztelt 
képviselőtársunk oly bibliai Jozsue lehetne, hogy 
azt mondhatná: „Állj meg, nap, de úgy állj meg, 
hogy megálljon veled egyszersmind a nagy nyo
mor, nagy inség és a katonai executio! (Derültség.) 
U g y állj meg, te nap. hogy az ugyDevezett megyei 
rendszernél az igazságszolgáltatás a stemplis pa
pirosok halmazába ne túladjon! Hogy az átiratási, 
halotti költségek, melyeknek első fölvétele 100 
forint, s gyakran a telekbe kerül, szintén megáll
janak! (Zaj.) U g y állj meg, nap, hogy minden 
így maradjon !" Akkor elhiszem, hogy várhatunk. 
De épen azért küldött ide bennünket a nép, hogy 
ne várassuk soká: mert már tovább várni nem 
képes; mert a nyomor, a vég inség terhe alatt ösz-
szeroskad. A nép azt várja tőlünk, hogy ha két
szer kopogtattunk, s meg nem adták: kopogtassunk 
harmadszor, negyedszer is ; addig pedig készül
jünk, mint a méhek, összeszedni a mézet, hogy ha 
az idő a barkálásra eljön, élvezhessük is azt. En a 
népet így ismerem. 

Én a népre e helyen sohase hivatkozom, 
mert én itt az egész népet törvényesen képviselve 
látom. (Helyeslés a jobb oldalon.) Uraim, e hely az, 
melyen nyíltan köteles kimondani kiki meggyőző
dését, ki hazája boldogságát óhajtja. 

Bobory képviselőtársam nem ismer el kö
zös ügyeket ; ö" azt mondja, hogy nines közös 
ügy, hanem közös érdek. Érdek: ügy • ü g y : ér

dek. (Derültség.) Higye el t. képviselőtársam, 
hogy ezen sophistica hermeneutika semmi más 
egyéb, mint mystifieatio : (Mlenmondás a bal oldalon) 
mert a közös ügyek a pragmatica sanetioval kez
dődtek, azelőtt pedig egyedül Bécsben - - tudtunk, 
befolyásunk, akaratunk nélkül — kezeltettek. Kö
zös ügyeket meg nem tagadhat az, ki csak egy 
kissé mélyebben akar betekinteni helyzetünkbe. 

K á l l a y Ö d ö n : Ellenkezőképen ! 
Besze J á n o s : Minthogy Kállay barátom 

közbeszól, hadd szóljak az ő beszédére is egy pár 
szót, mert ő is mondott olyanokat, miket átalá-
ban nem helyeselhetek. (Derültség.) Azt monda : 
a ki azt inditványozná, hogy alkotmányunknak 
csak egy kis részét is főiáldozzuk, az Sz. István bi
rodalmának alkotmányos népeire halált hozna. 
Hát kicsoda ki ezt indítványozta ? Kicsoda, 
ki csak ezt inditványozná is ? Legyen meggyő
ződve t. képviselő társam, ha 17 éves tetszhalál
szerű helyzetünkben fölülről mindig ránk fuván a 
halál zúzos szele, a nemzet akkor elhalni nem tu
dott, most már el nem hal. Miután épen t. képvi
selőtársam oly csodára méltóan adta elő az euró
pai helyzetet, hogy remek előadásából megval
lom, sokat tanultam: épen azok nyomán nincs 
oka félni attól, hogy a nemzet meghal, épen azért, 
mert a világ helyzete olyan, a minőnek ő állitá. 

Csak egyben nem értek vele egyet, s ez az, 
midőn azt monda, hogy mindazon mumusok, me
lyek készülőben vannak, s melyek nem sokára 
ki is fognak törni, a centralista hírlapírók által 
egyedül arra használtatnak, hogy ránk pressiot 
gyakoroljanak. Ebben épen nincs igaza: mert 
nem következik el még a tavasz,, és azon mumu
sokat másképen fogjuk látni, m nt t. képviselőtár
sunk hiszi. (Felkiáltások bal felöl: Hogy fogjuk látni f) 
Nem híjába küld Ausztria e perczben Gallicziába is
mét 50 ezer embert. (Halljuk!) Hosszas volna Auszt
ria helyzetét ábrázolni; ismerjük mindnyájan; 
de hogy azok nem mumusok, s nem nyomást 
gyakorolni czélzó hirek, a közel jövő,, fájdalom, 
ki fogja tűntetni. 

Pressiot is említett a t. képviselő ú r : e szó 
már magával hozza a repressiot. Ne gyakoroljunk 
senkire pressiot; én pedig pressiot látnék abban, 
ha tovább nem munkálkodnánk; mintha ezen 
pressio által a kormányt arra akarnók kényszerí
teni : nolens volens add meg, a mit kívánunk. A 
pressio ideje lejárt, uraim ! 

Jól mondta Madarász képviselőtársunk, hogy 
a nép eredményeket követel tőlüak: azért csak 
dolgozzunk. A ki a történelmet lapozta, mit mi 
mindnyájan tevénk, ós részrehajlatlanul itél, bizo
nyosan megtanulta azt, hogy sok jog elveszett 
azért, mert a haladó kor közepett a semmit nem 
tevés párnáján pihent. Ezt nekünk tenni nem sza-
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bad, s munkálnunk kell minden perczben, minden 
időben, mindent, a mit csak lehet. 

A többire Somssich t. képviselőtársunk meg
győződésem szerint megfelelt, s oly remekül rög
tönözve, az én ítéletem szerint annyira megsemmi
sítette az ellenvetéseket, hogy többet szólni jelen
leg szükségesnek nem tartom. 

Azért most áttérek arra, a mit említett beszé
demből még senki el nem mondott. (Halljuk!) Dol
gozzék véleményem szerint a 67-es, és valamennyi 
bizottság, és dolgozzék naponkint; de, hogy mun
kálataikban ezélt érhessenek, el kell hengeríteni 
azt az egyetlen követ, mely még mindig utunk
ban áll. Van nekünk, lajtántúli és inneni testvér
népeknek, egy közös nagy bajunk, oly közös nagy 
baj , melyet ha utunkból el nem hárítunk, haszon
talan minden repraesentatio, minden buzgalom: e 
baj pedig, uraim, ama Zsarnay barátom által meg
pendített hűtelen rósz tanácsadóknak nem csak 
meg nem büntetése, de rendszeres megjutalmazta-
tása. Uraim, ezen tanácsadók voltak azok. a kik 
a Habsburgok hatalmas trónját, a legrégibb legi
tim trónt, a Miksák, Lipótok, Ferdinándok és Fe-
renczek trónját úgy aláásták , hogy most az nap
ról napra sülyed és csak árnyékban tenyészik. 
Addig egy német lovagrendből, a Brandenburgok 
alatt, egy hatalmas Poroszország emelkedett; és 
minő hatalmas Poroszország, azt igen jól tudjuk. 
Ók voltak okozói annak mindig, hogy a népek 
millióinak véres verej'tékkel szerzett vagyona ha
szontalanul elfecséreltetett. Ok hozták be I I . Li
pót alatt Toscanából az általok annyira ápolt, any-
nyi millióba került kedves „geheime polizeit." Ezt 
Sauer gr. alatt jól elrendezték s ez által megméte

lyezték az erkölcsiséget, s azt hitték, ha az ember 
beszélő szájára figyelnek s a hallottakat azonnal 
hűségesen bemondják, jóllehet elferdítve, hogy a 
haladás csiráját majd kiirthatják. Csalódtak. De 
azon sok kárt tevő emberek, nagy mesterökkel 
együtt, már régen az örök ítélőbíró széke előtt ál
lanak. Azt mondotta ugyanő: „Apres moi le de-
luge!" Igazsága is van: mert a nyomornak ránk 
szakadt egész tengere. Ok számot .adván az igaz
ság örök bírája előtt, velők nincs szám. Sőt még 
azokkal sincs, uraim, a kik ezen kétes rendszer 
követésében kifáradtak, vagy előmozdítva dús pen-
siókból élnek. Éljenek, és érjék el a nemzet, kivá-
natának diadalát, hogy lássák, mily hasztalan volt 
egész életök , mert nem bírtak elég önmegtagadás
sal, egy kis ideiglenes „Ungnade"-ba esést kocz-
káztatva, a valót megmondani, hogy mi kell a 
nemzetnek. 

A jelen kormányfórfiaknak, uraim—ha meg
gondoljuk, hogy századokon át rakott előítéleteket 
és gátakat mily nehéz lerombolniuk — működését 
oly nehéznek találom, kivált azért, mert egy kor-
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mány sem működhetik sikeresen, melynek háta 
mögött egy egész nemzet nem áll ; ezeké mögött 
pedig nem állott. Többet ki nem vívhattak; kezd
tek adni egy kis reményt. Hogy az utolsó leirat 
több reménynyel kecsegtet, mint a többi, ez is ta
gadhat lan. 

De, uraim, szólok azokról, kik netán , ha az 
országgyűlés eredménytelenül szétmenne, és is
mét megkezdetnék a „belagerungs" vagy Isten 
tudja micsoda „zustand", magyar létökre bérbe ad
nák magokat a trón aláásására és a nemzet továb
bi nyomorgatására: ezen férfiakat, az oly magyaro
kat, én előre is felség-és hazaárulóknak vallom. És, 
uraim, ha eljön az idő — mert el kell annak jő'ní, 
mert az osztrák dynastiának kell annyi belátással 
bírni , hogy a végső, elhatározó, végenyészetet ho
zandó perczek alatt eszére és lelkébe térjen, és 
megadja a nemzetnek, mely egyedül képes 8t 
megmenteni, mindazt, mit megadhat—ezen férfi
aknak , ezen Szörnyetegeknek, ha majd kibékü
lünk, és ha Isten engem éltet, (Halljuk!) és válasz
tóim ismét képviselőjükké teendenek, kötelessé
gemnek fogom tartani, hogy az ily szörnyete
geknek fejei törvényes birói ítélet következtében 
az aláásott trón zsámolya, az üldözött és pusztít
tatni meg nem szűnt nemzet lábai elé gördülje
nek. (Derültség.) 

Végzem, uraim! Hogy czólt érjünk, azon 
fegyvert, melylyel az ily tanácsadók éltek, meg 
kell tompítani. Ok mindig azt hitették el az ural
kodó házzal, hogy a magyar, mihelyt módját ejt
heti, el akar szakadni. Ezen konkoly megtermetté 
a sárkányfogakat, és oda vitt bennünket, a hol 
vagyunk. A föliratban elevenen, világosan, egy 
kissé a diplomatikai stílustól el is térve — mert 
helyzetünk sem igen diplomatikus — ki kell mon
dani, hogy e szándék a magyarban épen nem lé
tezik, a magyar önmagát, trónjával együtt, fen-
tartani buzgólkodik, ha meghallgattatik ; ha pe
dig nem, feleljenek azok, kik másként csele
kedtek. 

Ezek előrebocsátása u tán , mondanom sem 
kell tán, hogy Deák Ferencz képviselő úr indit-
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Szaplonczay 
j József! 
i Szaplonczay József: T. ház! Két indít-
I vány fekszik előttünk, mely két indítvány képezi 
jelen tanácskozásunk tárgyát. 

Engedje meg a t. ház, hogy mielőtt e két in
dítványhoz hozzászólanék, a mostan előttem szólt 
Besze János képviselő urnák csak egyetlen egy 
nyilatkozatára, azon axiómára, melyet,úgy látszik, 
ellenünkben fölállított, feleljek. (Halljuk!) Azt mon
dotta, hogy mindig többet ér a valamit cselekvés, 
mint a semmit nem tevés. (FÖlkiákások jobb felöl: 
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Úgy van!) A t. képviselő úr azon véleményben 
van, hogy a kik a Tisza Kálmán úr által beadott 
indítványt pártolják, azok tán a semmit tevés te
rére akarnak azért menni, hogy megszakítsák egé
szen a fonalat. Én, ki szintén ezen indítványt pár
tolom, koránsem teszem ezt azon okból, hogy ez 
által szakítást idézzek elő; de sürgősen kívánom 
és akarom azt, hogy alkotmányunk helyreállíttas
sák, és helyreállítása után folytassuk tovább mun
kálkodásainkat. A t. képviselő ur tiszttársam volt 
1861-ben, és nem hittem volna akkor, hogy né
hány év lefolyása után kárhozatot mondjon arra, 
a mit akkor szintén magáévá tett, legalább ellene 
föl nem szólalt akkor, midőn a képviselőház min
dent félre téve kimondá, hogy ha a törvényes ál
lapot helyre nem állíttatik, az országgyűlés ki nem 
egészíttetik, a fonalat megszakasztottalak látja. Ez 
ellen akkor a képviselő ur nem szólalt fel, ezt te
hát magáévá tette, s ime most már e kárhoztatást 
mondja ki ugyanezen lépés fölött. Nyugodjék 
meg tehát a képviselő u r : nem akarunk mi szakí
tani ; de óhajtjuk azt, hogy a törvényes állapot, az 
alkotmány mentül előbb helyreállítassék, és hely
reállítása után bizonyosan szorgalommal munkál
kodunk is. 

A mi magát az indítványt illeti, miután én, 
mint kimondám, Tisza Kálmán képviselőtársunk 
indítványát pártolom, nézeteimet el fogom mondani 
röviden némely észrevételekre, melyek ezen indít
vány ellen fölhozattak. 

Jobbadán mindazon t. képviselő urak, kik ezen 
indítvány ellen fölszólaltak, a következetességet 
hozzák föl fő érvül, fölemlítve, hogy a képviselő
ház hozott egy határozatot márcz. 1-én, mely hatá
rozatot márcz.3-án sem változtattatott meg, midőn 
a kir. leirat leérkezett. Szükséges tudnunk, hogy 
miből vonatik ki ezen következetesség. Lássuk te
hát, mit mondtunk mi azon föliratban, melyet ő 
felségéhez febr. 24-én fölteri esztettünk. Ezen sza
vak foglaltatnak abban, e tárgyra vonatkozólag: 
„Ugyanazért haladék nélkül hozzá is fogunk e 
tárgyra vonatkozó javaslatnak kidolgozásához." 
Ennél se többet, se kevesebbet nem mondtunk. En 
ugy hiszem, t. ház, hogy ennek eleget is tettünk a 
67-es bizottság kiküldésével: az a munkálkodást 
megkezdette, és az albizottság be is végezte javas
latát. Ebben a stádiumban volt eddig a dolog. 
Engedjék meg t. uraim, hogy én most már egé
szen más stádiumban látom a dolgot, miután a 
kegy. kir. leirat megérkezett. Mi azon záradékot 
tettük be föliratunkba, hogy készségünket nyilvá
nítsuk , hogy a bizatmatlanságot elhárítsuk, és 
megmutassuk, hogy készek vagyunk jobb kezet 
nyújtani: és ime, a leirat már ezt föltétel gyanánt 
fogadja el. Föltételül tűzi ki, s ennek teljesítésétől 
föltételezi az alkotmány helyreállítását. Ez a kü

lönbség, mely az első és második stádium között 
létezik. Most már, ha tovább haladunk ezen ösvé
nyen : a föltételt elfogadtuk, és haladnunk kell, 
míg e föltételt nem fogjuk teljesíteni. Én tehát, 
nem akarván a föltétel ele elfogadásához járulni, de 
nem is kívánván e térre lépni, nem pártolhatok 
mást, mint a Tisza Kálmán indítványát. 

Előttünk fekszik, t. ház, a legközelebbi leirat. 
Megvallom, a minő abnormis az állapot e házon kí
vül, épen oly leírhatatlan helyzetben vagyunk mi. 
Az előttem szóló t. szónok urak sorban magyaráz
ták a leirat tartalmát, s hiszem, ha mindnyájunkat, 
a hányan itt vagyunk, külön-külön kérdeznének 
meg, hogyan értelmezzük annak tartalmát, talán 
annyi értelmezés jönne ki belőle, a hányan va
gyunk. És ha a mi állapotunk itt e tekintetben 
furcsa, megvallom, annál furcsább még az ország
ban levőké, akik tapasztalják azt, hogy egy leirat
nak tartalma fölött maga a képviselő testület nem 
jöhet tisztába: hogyan jöhetnek tehát tisztába az 
ország többi lakosai? De legyen bár azoknak ma
gyarázata, értelmezése szerint, a kik e leíratnak jó 
oldalt adnak, s azt mondják, hogy a minisztérium 
helyreállítása igértetik: én a következetesség szem
pontjából indulva ki, csak azt következtethetem, 
hogy ha ö felsége tovább ment, mint a trónbeszéd
ben kijelenté, hogy ha a törvényeket nem csak 
alakilag ismeri el, hanem most már tovább menve 
azokat jogilag is elismerte, ennek természetes kö
vetkezése az, hogy azoknak rögtöni életbe lépte
tését kell sürgetnünk és követelnünk. 

Buda városának igen érdemes képviselője 
maga fölemlíti, hogy ez oly fontos és nevezetes 
tárgy, hogy szükséges, hogy minden lakosa, min
den polgára e hazának arra nézve kellő tájékozást 
szerezzen magának; ugyanazért szükségesnek látja 
a tanácskozást, hogy itt fejlődjék ki a közvéle
mény, miután a sajtó a közvélemény fejlesztésére 
még minálunk nem elegendő. Én, t. ház , ezen 
pontig egyetértek a nagyon t. képviselő úrra l ; 
de — meglehet máskép magyarázom — a mint 
kivehettem, a mélyen tisztelt képviselő ur e köz
véleményt inkább a határokon túl keresi, én pedig 
képviselői állásomnál fogva a közvéleményt az or
szág határain belül szeretném és óhajtanám tudni. 
Midőn pedig ezt óhajtom, óhajtom a nyilvánossá
got, óhajtom azt, hogy állíttassanak helyre a me
gyei municipiumok, mint egyedüli eszközök a köz
vélemény nyílvanulhatására: azért nem akarok e 
tárgyalásokban tovább menni, hogy a küzvóle-
mény e téren nyilvánulhasson, és én, mint képvi
selő, magamnak tájékozást szerezhessek. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

. Az elleninditványban még, engedelemmel le
gyen mondva, egy hézagot is látok, a m i é r t é n 
azt el nem fogadhatom. Ugyanis , az mondatik az 
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indítvány végén, hogy e bizottság javaslatát még 
a házhoz be nem adta; a kegy. kir. leiratban 
foglalt észrevételeket tehát a képviselőház az em
lített bizottság javaslatának tárgyalásakor veendi 
tisztelettel és kellő figyelemmel fontolóra. Már, t. 
ház , itt az idő nincs meghatározva; miután pe
dig a következetesség annyira elvül tüzetett ki, és 
annyira kivannak a következetesség elvéből indulni 
ki némely képviselő' társaink, tartok tőle, hogy 
ugyanezen, oly nagyon érvényesített következe
tesség alapján majd a tanácskozásokat addig fog
juk folytatni, a hol saját eddig nyilvánított eljárá
sunkkal ellentétbe jövünk. Horvát Boldizsár kép
viselő ur maga monda beszédében, hogy nyilvá
nos titok az, hogy a közös viszonyok szabályozá
sa kisebb-nagyobb mértékben nem más, mint az 
1848-iki törvények módosítása: és íme, mi e sza
bályozásba belebocsátkozunk, holott mindeddig 
azt mondottuk, hogy az 1848-diki törvényeket, 
mielőtt alkotmányunk helyre nem állíttatik, meg
változtatni nem fogjuk. Visszavezetem a t. ház 
figyelmét az utóbbi fölirat azon pontjára, a mely 
válaszol az első leirat azon passusára, mely a törté
nelemre hivatkozik, és fölmutatja, hogy voltak 
már esetek, midőn Magyarország alkotmánya föl
függesztetett , s utal ar ra , hogy hasonló eljárást 
kövessünk. Mi szépen vannak kifejtve föliratunk
ban mindazon esetek, midőn alkotmányunk föl
függesztetett ; de egyszersmind ki is van mondva, 
hogy az alkotmány minden föltétel nélkül adatott 
vissza. De tovább menve, azon passusra, hol a feje
delem vallásosságára hivatkozik, mily szépen meg
mondottuk , hogy bízunk fejedelmünk vallásossá
gában , és ha csak egy nemzedék számára kellene 
törvényt alkotnunk, azon esetben tán könnyebben 
járulhatnánk e kívánsághoz; de nem akarunk az 
utókornak adni oly példát , melyre fájdalommal 
kell hivatkozni: és íme, t. ház , ha mi ezen téren 
tovább haladunk, ha mi így akaratlanul is bele
bocsátkozunk a törvények módosításába, nem fo
gunk-e önkénytelenül hátrahagyni oly példát a 
históriában, melyre fejedelem és kormány majdan 
egyformán fognak utalni nemzetünk ellenében? 
(Bal felöl: Úgy van!) 

Én tehát ezen meggyőződésemnél fogva is
mét kijelentem, hogy Tisza Kálmán képviselőtár
sam indítványát pártolom. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Perczel Béla ! 
P e r c z e l B é l a : T. ház ! Negyedik napja im

már, hogy a ház asztalára letett két indítvány fö
lött folynak a tanácskozások, és e körülmény egy
maga elégséges ok rám nézve, hogy, Tóth Vilmos 
barátom példáját is követve, főleg szavazatom ind
okolására szorítkozzam. 

Én pártolom Pest belvárosa nagy érdemű 
képviselőjének indítványát, és pedig azért, mert 
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véleményem szerint ezen indítvány a félreismer-
hetlen közóhajtásnak megfelel; más részről pedig 
a napról napra mindinkább érezhető szükséges
ség számbavételével a megkezdett nagy hord
erejű munkát ott kívánja fölvenni, hol azt az elna
polt országgyűlés félben hagyta. És én, t. ház, 
semmi által se látom indokolva ezen útról való 
eltérést; nem látom indokolva a legközelebbi 
kegy. kir. leirat által se , melyről még azok is, 
kik azt legélesebb bonczkés alá vették, sem állít
ják, hogy az a helyzetet roszabbá változtatta vol
na. De pártolom még ezen indítványt, mert azt hi
szem, hogy ez nem csak nem ellenkezik, sőt tö
kéletesen megfelel a nemzet alkotmányos érzületé
nek, mely ép oly erősen ragaszkodik alkotmányá
hoz, a mily kitartó s lankadatlan annak kivívá
sában. Pártolom végre az indítványt, mert a 
benne kijelölt utat hiszem legalkalmasabbnak arra 
nézve, hogy alkotmányunkat ne csak visszasze
rezzük, hanem biztosítsuk is : mert úgy vagyok meg
győződve, hogy azon mértékben leend visszaszer-
zendő alkotmányunk életerős, a mely mértékben 
engedünk annak visszaszerzésében tért a higgadt 
számitásnak és körültekintő megfontolásnak. 

Sokszor elmondatott már, és különösen ezen 
vita alkalmával is, hogy a magyar alkotmány-vi
szálynak kiegyenlítése a birodalomra nézve élet
kérdés. Nem szándékom, de nehéz is volna ezen 
állitásnak igazságát kétségbe vonni; de épen oly 
megczáfolhatlanul igaz, nézetem szerint az is, hogy 
ezen megoldás hazánkra nézve is életkérdés; sőt 
azt tartom , nem tévedek, ha tovább megyek ál
lításomban , s azt mondom, hogy ezen megoldás 
mindkét részre nézve egyaránt életkérdés. 

Én a kiegyenlítéstől, t. ház , fölszámíthatlan 
sok áldáshozó következményei mellett, különösen 
még egy morális hasznot is várok. Azt hiszem 
ugyanis , hogy a kiegyenlítés, és csak egyedül ez 
fogja lehetlenné tenni a különböző nemzetiségek
nek , és ezek érdekeinek egymás elleni mesterkélt 
szembeállítását, mert meg vagyok győződve, hogy 
a kiegyenlítés fogja megtompítani azon kétélű esz
közt , mely, véleményem szerint, legalább is nem 
kevésbbé sebzi azt , a ki használja , mint azt, a ki 
ellen használtatik, s melyet annálfogva a józan po
litika is elitéi. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Engedje meg nekem a t. ház, hogy csupán 
Madarász képviselőtársunknak tegnap ritka szó
noki tehetséggel elmondott beszédére tehessek egy 
észrevételt. Azt mondta ugyanis t. képviselő ur, 
és különösen azon kérdést intézte ellenfeleihez: 
mutassák föl sikerét eddigi eljárásuknak. (Uyy 
van! a bal oldalon.) Én, megvallom, hogy a mind
nyájunk által, s így bizonyosan t. képviselő ur ál
tal is eléggé ismert jelen helyzetünk közepett, a 
fegyvernek ezen nemével nem éltem volna; jólle 
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het a jelen perczben igen érzem, hogy nekem leg
könnyebb volna ezen fegyvert a t. képviselő ur 
ellen fordítanom, (Balfelöl: Halljuk!) éskihivó kér
désére saját kérdésével válaszolnom. (Helyesléi a 
jobb oldalon.) De kérdem a képviselő urat: hol mu
tat föl a történet nagyot , hol mutat föl dicsőt, a 
mi a tétlenség, a negatió eredménye lett volna ? 
Kérdem a t. képviselő urat : nem-e a cselekvés, az 
ernyedetlen kitartás az, mi mindig teremtett és al
kotni bir t? És a t. képviselő ur maga sem vette 
észre, hogy épen az által, hogy az eredményt oly 
igen erősen hangsúlyozta, önmaga saját érveit és 
azon érveket erőtlenité meg, melyeket a jogosság 
méltó megvédésére fölhozni jónak látott. Nem két
lem, hogy a t. képviselő ur maga is be fogja látni, 
hogy különösen nekünk magyaroknak nem áll ér
dekünkben a siker politikáját sanctionálni. 

És most azzal zárom be , t. ház , beszédemet, 
a mivel elkezdtem, hogy igen tisztelt Deák Ferencz 
indítványát egész kiterjedésében pártolom. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Halász Bol
dizsár ! 

Halász Bo ld i z sár : T. ház! (Szavazzunk! 
Halljibk!) Őseinktől két jellemző eszme maradt 
ránk nemzetünkről: az egyik szerint 

„Természete a magyarnak, 
Hogy jogait nem hagyja; 
De ha vele bánni tudnak, 
Az ingét is od' adja ;" 

a másik így hangzik: 

„Átok fogta meg a magyart. 
Hogy az soha együtt nem tart." 

Fájdalom, hogy a történelem mind a kettőt 
igazolja. Az első némi ellentétben áll ugyan 
maga magával : mert a kinek természete az, hogy 
jogait nem hagyja, ha a szót politikai értelemben 
veszszük, bizonyos az, hogy az az ingét, mely az öl
tözetnek lényeges részét teszi, oda nem adja; de 
ha visszatekintünk a történelem lapjaira, való
ban azt látjuk, hogy egyrészt igen engedékeny 
volt e nemzet, másrészt nem tartott soha össze. 
Ha visszapillantunk azon korszakra, midőn az 
osztrák ház e hazában tért foglalt, azt látjuk, 
hogy az csak azért történhetett meg, mert a nem
zet össze nem tartott. 

De ezenfelül e nemzetnek még egy más, igen 
jellemző hibája volt az is, hogy midőn honfi és 
idegen közt választhatott, bár az 1505-ki rákosi 
országgyűlés azt tiltja i s , a hazának egy része 
az idegenhez fordult. Mi volt ennek az oka ? En
nek oka az olygarchia természetében rejlik. A 
magyar főuraknak ugyanis az volt hibájok, hogy 
mindnyájan szerettek volna királyok lenni, és 

mivel mindnyájan azok nem lehettek, arra töre
kedtek, egymást uralni nem akarva, hogy senki 
se lehessen közülök. Onnan származott I. Ferdi
nánd térfoglalása. És mi következett ebből? Csak
nem húszéves Ínség e hazában , török uralom és 
a honfiaknak egymás elleni törése. 

De ezt csak mellékesen érintve, áttérek azon 
jellemzésére a nemzetnek, hogy az ingét is oda 
szokta adni: mert annyi kétségtelen, hogy az 
uralkodó háznak abbeli szándékát, miszerint azt 
akarta vele elhitetni, hogy ő nem választás útján, 
hanem örökösödés útján lépett Magyarország trón
jára, veleszületett, fen jellemzett gyöngeségénél 
fogva előmozdította. í g y történt ez I. Ferdinánd 
idejében is, midőn ez fiát, Miksa főherczeget még 
éltében meg akarta az 1546-ban Pozsonyban tar
tott ország-gyűlésen koronáztatni: mely ország
gyűlésen első teendő lett volna a sérelmek orvos
lása , és a nádorválasztás; de a nemzetgyűlés, 
ezeknek megtörténte előtt, beleegyezett a király
választásba. Azonban, a fenérintett okból, négy 
egész napot húzott ki a kormány csak ezen egyet
len szó fölötti vitával: vajon Miksa electus (válasz
tott), vagy nominatus (aza?,: kinevezett) királynak 
irassék-e ? és a nemzet gyöngesége hozzá járult, 
hogy úgy menjen bele a törvénybe, mint nem vá
lasztott, hanem mint kinevezett király, azt akar
ván ezzel igazolni I. Ferdinánd , hogy Miksát nem 
az ország választotta királynak, hanem ő nevezte 
ki örökösének. Bocsásson rnegat . ház, ha idézettel, 
t. i. Istvánffy Miklós következő e tárgyra vonat
kozó szavaival untatom: „Aliquot dies variis dis-
putationibus extracti fuere. Major siquidem pars 
nobilitatis palatinum eligi postulabat, sine quo co-
ronationem nequeperagiposse, neque satis firmám 
esse putabant; pars verő, quae principum postula-
ta, sive honesta sint, sive inhonesta, aeque amplec-
tuntur, id contra non esse nimis necessarium dice-
bant, nec illum ad alia requiri, quam si regia so-
bole deficiente alius rex esset eligendus; quo tem-
pore comitiis promulgandis eum praeesse et prima 
eligendo principi suffragia habere, certum esset, de 
germanis amovendis posse etiam post coronationem 
agi. Caeterum post longam disputationem conve-
nere, ut ea (azaz a koronázás) solitis ritibus per-
agatur/*' 

Ha a történetben egy kevéssé visszamegyünk, 
úgy hiszem, a mostani eseményekre czélszerüen al
kalmazható lesz , a mit mondani fogok. Neveze
tesen 1687-ben I. Lipót király nem csak az ellen
állási jogot, a nemesség egyik sarkalatos kiváltságát 
törültette el, hanem az örökösödést is keresztül-
vitte, Én azt hiszem, hogy miután követtársam 
Besze János ur, Tisza Kálmán indítványa által a 
jelenlegi kormány ellen irányzott pressiót emlege
tett , meg fogja engedni a t. ház, ha a múlt korból 
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némi példáit a dynastia érdekében alkalmazott 
pressióknak fölhozom. A fenérintett országgyűlé
sen Orbán István personalis, a régi törvények és 
gyakorlat értelmében, lévén elnöke az alsó táblának, 
történt, hogy Kende Ádám, Szatmárvármegyének 
követe (melynek most is kijut Maróthy János kép
viselője személyében a salvus eonductus megsér
tése által) a verificatio alkalmával, Szatmár váro
sának szavazati jogát azért vonván kétségbe, mert 
az beczikkelyezve nem volt, erre a personalis kö
vetkező fenyegetődzésre fakadt: „Kár a kákán is 
csomót keresni, s azzal azon városnak szavazati 
jogát kétségbe vonni; mert miután az ő felségé
től regalist, azaz az országgyűlésre meghívó leve
let kapott , szavazati joga kétségtelen.a Miután azon
ban ezen nézetet mások is pártolták , nevezett per
sonalis nem átallott így szólani: „Utasításom van ő 
felségétől, mely utasítás engem csak úgy kötelez, 
mint a követeket megyéjök utasítása, az ilyen csá-
csogókatföljegyezni s bejelenteni." Midőn azonban 
erre az akkori követ (még nem képviselő) urak tö
megesen fölugrottak, aztmondván: „Ha nekünk szól
nunk nem lehet, rögtön haza megyünk," a perso
nalis azzal kérlelte meg a követ urakat, hogy csak 
tessék szólani. Utoljára annyira nekipuhultak, 
hogy számos vármegyék követei, bár bevallva 
azt, hogy utasításuk ellen cselekesznek, mégis 
megszavazták az örökösödési jognak be- és az 
ellenállási jognak kiczikkelyezését. Ezt csak azért 
hoztam föl, t. ház, hogy megmutassam, hogy már 
abban a hajdani korban is hajlandók voltak a 
kormányférfiak pressíót gyakorolni, a tekintetes 
karok és rendek pedig az opportunitás politikáját 
követni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Említeni fogok még néhány oly végzetes szót, 
a milyennek tartom én a közös ügyeket. Ily ve
szélyes szó volt, a só árára vonatkozólag, az 1791-
iki XX. t. ezbe becsúsztatott azon egy pár, a ma
gyar királyt országgyűlésen kivül a só árának föl
emelésére rendkívüli esetekben, „in casu extremae 
necessitatis" meghatalmazó szó. S mi lett belőle? 
Azóta a casus extremae necessitatis folytonosan 
fenáll. 

Tovább folytatva ily egyes szó becsúsztatásá-
nak eseményeit, megtörtént az is, hogy megvitat-
tatott: melyik, hányadik király. Jól emlékszem, 
hogy hosszas országgyűlési vitatkozás folyt a fö
lött, vajon V. Ferdinánd ötödik vagy hányadik? 
És ez egyedül azért, mert az osztrák ház eleitől 
fogva követelte azt, hogy tagjai, mint osztrák csá
szárok, Magyarország királyainak is ismertesse
nek el. Jól tudom, hogy II. Ferencz osztrák csá
szár, ki mint magyar király I. volt, minden dona-
tiojában és minden diplomáiban II-nak, I I I . Ká
roly pedig Vl-nak irta magát. Nem szükséges több 
példákkal élnem, mert az kétségtelen, hogy az 

osztrák ház eleitől fogva arra törekedett, hogy Ma
gyarország az osztrák állam kiegészitó' részének 
tekintessék. 

Egyébiránt áttérek már ezen veszedelmes 
szóra: közös ügyek, melyet az épen előttem szóló 
képviselő Besze János úr, a 15-ös bizottsággal 
egyetértőleg, az 1723-iki pragmatica sanctioból 
származtat. Elismerem, hogy az 1848-iki I I I . t. ez. 
13 §. rendeli azt, hogy Ő felsége személye körül 
mindig lesz egy magyar miniszter, t. i. a külügyek 
minisztere, ki Magyarország és az örökös tartomá
nyok külügyi közös viszonyait felelősség mellett 
fogja képviselni. Részemről jól emlékszem, de az 
1848-ki képviselő urak is jól tudják, hogy én a 
jobb oldal vezérszónoka, Eötvös József b. úrral, a 
pragmatica sanctio értelmezése fölött már akkor 
szembe állottam, és vitatkoztunk e fölött; de e t. 
képviselő úr szájából a közös ügyek értelmezése, 
illetőleg a pragmatica sanctio szavainak magyará
zata másként hangzott akkor, mint most: úgy ta
pasztalom, azóta, valamint a világ, lígy ő is elóYe 
haladott annak tágabb értelmezésében. T. ház, még 
akkor nem a had- és pénzügy commassatiojáról, 
hanem egyedül arról volt szó, vajon Magyaror
szág tartozik-e az osztrák császárt az olaszok ellen 
magyar katonaság fölajánlásával segíteni, vagy 
nem? A tisztelt képviselő úr, jól emlékszem, nem 
csak elvileg pártolta ezen eszmét, hanem gyakorla
tilag is akarta bizonyítani azzal, hogy hiszen Má
ria Teréziát is segitettük. En arra, azt feleltem, 

i hogy, midőn Mária Terézia sírva rimánkodott a 
| magyar országgyűlés előtt, hogy ellenségei ellen 
védje meg, az országos rendek ezt nem kötelesség-

i bői, hanem nagylelkűségből tették meg. Épen azon 
kérdés forog szőnyegen most is. Ha mi elismerjük, 
hogy Magyarország, commassatio útján, köteles 
ilyesmit teljesíteni, vagyis, hogy hadügye nem ön
álló, akkor az Ausztria provincziájává válik. A 
közös ügyeknek ilyen, szerintem veszélyes értel
mezése se a pragmatica sanctioból, se az 1848-diki 
törvényekből ki nem magyarázható. 

Hogy mit mond a pragmatica sanctio, azt nem 
szükséges fölolvasnom, hiszen ezt mindnyájan 
tudjuk. Ennek történelmi oka annyiból áll. hogy 
III . Károly, ki akarván vívni azt, hogy a leányág 

I örökösödése is elfogadtassák, ezért Ígérte a nem-
J zetnek, beleegyezésének némi kárpótlásául, azt, 
! hogy minden kül- és belellenség ellen megótal-
mazna. A pragmatica sanctioban előforduló „indi-
visibiliter, inseparabiliter possidendis" szavak, nem 
országunk és az örökös tartományok közti közös-

' séget teszik, hanem azt, hogy az ausztriai háznak 
egyes tagjai, annak tartományait — melyek közé 
hazánk nem tartozik — egymás közt föl nem oszt
hatják ; valamint Magyarországot illetőleg is ezen 
szavak : „aeque indivisibiliter et inseparabiliter 

11* 
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possidendis" egyedül azon ország földarabolhat-
lanságát jelentik. Ez a törvény azt is tiltja, hogy 
Magyarország valamely része — miként Horvát-, 
Tótországgal, Dalmátiával és a határőrvidékkel, 
száz meg száz királyi esküvel erősített törvényeink 
ellenére, történt — Magyarországtól elszakítatt-
hassék. 

Most, t. ház, áttérek a pragmatica sanctionak 
a 15-ös bizottság általi értelmezésére. T. képviselő 
Somssich Pál dr azon állításával kívánta megnyug
tatni a házat, hogy e munkának tovább folytatása 
azért nem veszedelmes, mert azon bizottságot ki
küldetésének föltételei, s így utasítása korlátolja. 
Azonban, hogy ráfogással ne vádoltathassam, czél-
szerünek tartom ide vonatkozó saját szavait fölol
vasni, a mint következnek: „Nincs igaza vélemé
nyem szerint (t. i. Tisza Kálmánnak), ha azt 
mondja, hogy azért, mert e reményeinket a leér
kezett kir. leirat nem teljesítette, már most a jog
folytonosság elvének megsértése nélkül a munkál
kodásban tovább nem haladhatunk: mert, ha a t. 
ház Deák Ferenez indítványát elfogadván, eddigi 
határozatát föntartaná, és a 6 7-es bizottsá got további 
működésre utasítaná, csak megújítaná e határozat 
által mindazon föltételeket, mind azon kikötéseket, 
melyek mellett e bizottságot kínevezte, mi által a 
jogfolytonosság sérthetlenségét inkább újból ki
mondaná." Hol vannak ezen feltételek és kiköté
sek? Én úgy tudom, hogy azon bizottságnak 
semmi egyéb nem lett mondva, midőn Deák Fe-
rencz képviselő úr azon indítványát megtette, mint 
az, hogy az indítványozott bizottság a közös ügyek 
iránti véleményadásra kiküldetik; de a kikülde
tés nincs semmi föltételhez, semmi utasításhoz kötve. 
Ha azonban nem adtunk is semmi utasítást, min
denesetre azon átalános utasítás a kiküldetésnek 
alatta értetett, hogy a hazai törvények, vagyis a 
pragmatica sanctio értelmében és ne azok ellenére 
munkálkodjék s készítse véleményét. Miután pe
dig a pragmatica sanctioban és az 1848-iki törvé
nyekben legkisebb nyoma sincs annak, hogy 
Magyarországnak a personalis unión kivül egyéb 
közös ügye vagy érdeke legyen az osztrák tarto
mányokkal : nem foghatom föl, mi okkal tett azon 
tisztelt bizottság oly indítványt, mely a pragma
tica sanctiot és alkotmányunk lényegét meg akarja 
változtatni az által, hogy a personal-unioból a reál-
uniora vezetne és hazánkat független országból 
tartománynyá tenné ? (Bal felöl: Úgy van!) És ez 
az, mi a mi nézetünket megczáfolhatlanul indo
kolja, t. i. hogy ha a t. ház tovább kivan foglal
kozni az ily értelemben vett közös ügyekkel, ez 
annyit tesz, hogy ezen elveket, melyeket a 15-ös 
bizottság a közös ügyekre nézve megállapított, 
magáévá teszi, azaz, ha nem is az egész ház, 
de mindenesetre azok. kik e ház tevékenységé

nek e részbeli folytatását kivarrják. (Bal felöl he
lyeslés.) 

Képviselő Eötvös József b. ur, a Deák Fe-
renczféle indítvány támogatásául különféle elveket 
állapított meg, melyek között én némi ellentétet 
látok. Annálfogva meg fogja ő nekem bocsátani — 
habár nem vagyok oly előnyös helyzetben, mint 6', 
ki tudományos műveltségénél fogva nálam magasab
ban áll, és,különösen külföldön tartózkodása által, 
nálam bővebb tapasztalatokat, emelkedettebb poli
tikai fölfogást szerzett magának — ha mégis né
mely ellentéteket keresek elveiben. 

Beszédében azt monda a t. képviselő ur, hogy 
a közvélemény szükséges, és ez az egyik; a másik 
elv az volt, hogy a ház többsége csalhatatlan. 
Hogy lehet e kettőt összeegyeztetni ? (És ez Besze 
János képviselő ur beszédére nézve is feleletül szol
gálhat.) Ha a többség csalhatatlan, mi szükség van 
a közvéleményre, mely azt irányozza? Ha pedig 
nem csalhatatlan, mint én hiszem, akkor annak 
figyelembe kell ugyan venni a közvéleményt, de 
mindenkor az előlegeset, s nem oly utólagosát, 
minőt a képviselő ur e ház kérdésben forgó közös 
ügyi határozatával akar előidézni. Méltóztattak a 
15-ös bizottság munkálata ffdött a hírlapokban 
közzétett jeles czikkeket olvasni: lehet-e ott csak 
egyetlen egyet is találni, mely azt akarta volna, 
hogy csak haladjunk ez utón, s csináljunk egy má
sik pragmatica sanctiot ? melyben nem lesz semmi 
sanctio : mert annak a nemzetnek, a melynek had
ügye, pénzügye, idegen kezekbe került, kérdem, mi 
lesz sanctioja? Semmi. Ha például a kormány oly 
háborút akar folytatni, mely a nemzet érdekével 
nem egyezik meg, vagy épen ellentétben áll, nem 
ad katonát, nem ad pénzt, mert hisz ebben áll az 
alkotmányosság sanctioja; és ha az osztrák provin-
cziák, még az európai nagyhatalmi állásra hivat
kozva, azt kívánják tőlünk, hogy alkotmányos lé
tünk sanctioját adjuk föl csak azért, hogy az alkot
mányos garantiák föladása által a nagyhatalmi 
ábránd még tovább is fenmaradjon : kövesse meg 
magát azon európai közvélemény, mely nemzetünk 
alkotmányát megsemmisítené: én nem hódolok 
neki. A mi a közvéleménynek, értem a hazai köz
véleménynek szükségességét illeti, azt én elismerem; 
hanem azt kérdem a t. képviselő úrtól, ki a közvé
lemény szükségességét elvül első állította e házban 
föl, mi hasznunk lesz egy utólagos közvéleményből, 
melyet most csinálunk? En legalább részemről 
rajta vagyok, hogy most is csináljuk azt. Tegyük 
azonban fel, hogy az csakugyan elkészült, és mint 
egyik elismert nagyhatalom a 15-ös bizottságnak a 
közös ügyekre vonatkozó nézeteit már elitélvén, 
kárhoztatná a ház többségének, ennek értelmében 
hozott határozatát is. Kérdem a t. képviselő urat : 
a ház meghajolnék-é a haza közvéleménye előtt s 
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határozatát ahhoz idomítaná-é? vagyis elismerné 
azt fölttöe álló feljebbviteli bíróságnak? Bocsásson 
meg, de én részemről a közvéleménynek, t. i. az 
előleges közvéleménynek hódolok ugyan; de, mint 
képviselő, a ház határozatát még a közvéleménynek 
sem vetem alá. Ha a fejedelem azt hiszi, hogy egy 
országgyűlés nem képviseli a közvéleményt, nincs 
más alkotmányos mód, mint annak feloszlatásával 
a néphez feljebbezni. 

Bocsásson meg Besze képviselő ur is, ha nem 
látom indokoltnak azon kétségbeesését, melyet Vá-
rady Grábor képviselő urnák a házon kivüli köz
véleményre hivatkozása fölött kijelentett, hozzá 
fordulva kérdezvén: mi lehet az a házon kivüli 
közvélemény, holott eház a haza közvéleményének 
kisugárzása? Midőn a jobb oldal szónokai közül 
némelyek a közvéleménynek, még az utólagosnak 
is, jelentőséget tulajdonítanak, a képviselő ur pedig 
azt a házban találja fel: ez olyanformán hangzik: 
ha akarom közvélemény, ha akarom nem közvé
lemény. 

A mi Európa közvéleményét illeti, Eötvös 
József b . képviselő ur azt méltóztatott mondani, 
hogy Európa érdekében áll Ausztria nagyhatalmi 
állását fentartani. Nem sokat adok én az olyan 
közvéleményre, mely tettekben másként nyilat
kozik, mint képviselő ur állította, és igy csak a 
képzelődós szüleménye. Hogy az európai közvé
lemény nem sokat törődik Ausztria nagyhatalmi 
állásával, kérdőjelként ott áll Solferino, Königgratz 
és az ismételt olasz háborúk. Akadályozta-e az 
európai diplomatia — mert az európai közvélemény 
nem sokat hajt végre, hanem igenis a diplomatia — 
akadályozta-e, kérdem, azt az európai diplomatia, 
hogy Poroszország, melynek területi és hatalmi 
állását Bobory képviselőtársam számokkal meg
lehetősen kimutatta, ugyanazon időben Olaszor
szággal együtt, egyszerre két háborúval megne-
támadja Ausztriát? Kérdem, kinek keze működött 
i t t? Napóleoné, kinek véleménye alkalmasint fö
lötte áll az európai közvéleménynek. És mi lett a 
szomorú játék vége ? A diplomatia azt mondta r á : 
Megvan biz' a, nem tehetünk róla. 

Tekintsük most az annyiszor fölhozott lajtán
túli népek érdekeit. Azt mondják azok, kik tovább 
akarnak működni, hogy ha megállapodunk, nem 
csak hogy nem haladunk, sőt vissza felé megyünk. 
Eléggé megmagyarázták a jobb oldal haladási politi
káját, minden következményével, Grhyczy és Mada
rász képviselőtársaink; de mivel Besze képviselő 
ur ugyanazt ismétlé, kénytelen vagyok azon rá-
fogásra, mintha mi visszafelé mennénk, pár meg
jegyzést tenni. Vannak esetek, igénytelen nézetem 
szerint, melyekben a megállapodás, sőt a becsü
letes visszavonulás is a legnagyobb haladás, vagy 
legalább a helyzet föl nem adása, néha az önfentartás 

ösztöne. Szeretném én látni azon következetességet, 
mely engem, ha egy bizonyos irányban megin
dultam s örvényt látok magam előtt, arra kénysze
ri tne, hogy abba, csupa következetességből, bele
bukjam. (Helyeslés a hal oldalon.) Kérdem t. képvi
selőtársamat, hogyha például a hadviselésben 
egy tüzes huszárkapitány a vezénylete alatt álló 
csapattal nekivágtatván az ellenségnek, azt venné 
észre, hogy azok tizannyian vannak, nem kell-e 
neki megállapodnia ? Meg: mert ha tovább megy, 
csupa következetességből, valamennyi rá bízottak 
vele együtt elvesznének. Követeli-é ezt a követke
zetesség ? 

E n úgy gondolom, t. ház, hogy midőn a ház 
a 67-es bizottságot kiküldé, az alatt, hogy közös 
ügy, vagy tehát viszony — mi egyre megy ki — 
nem érthetett semmi egyebet, mint a mit Bobory 
képviselőtársam mondott, t. i. a szomszéd és szom
széd közti közös érdek kiegyenlítését.Hiszen közös 
érdeke az összes emberiségnek van. Miért ne le
hetne nekünk a törökkel, az angollal, vagy épen 
Amerikával, bizonyos pontokban közös érdekünk ? 
Bocsásson meg a t. ház, hogy e tekintetben opti-
mismusom folytán kimondjam, hogy erősen hiszem, 
jönni fog, jönni kell oly időnek, midőn az összes em
beriség, természet adta jogai érdekében, s azok vé
delmére szövetkezni fog úgy, miként most a zsar
nokok a népek elnyomására szövetkeznek. E l kell 
jönnie, mondom, azon időnek, midőn a sanmarinói 

I kis köztársaságnak jogai épen ugy biztosítva lesz
nek, mint Angliáé vagy Amerikáé. Da akkor az 
önzés politikája le fog járni. Akkor Anglia nem 
fogja összeveszíteni Amerikában éjszakot a déllel, 
csak azért, mert saját tengerészetét -— mely részére a 
világ kereskedelmét biztosítja •— veszélyeztetve 
látja. Akkor nem fogja hasonló okból Sebastopolnál 
semmivé tenni Oroszországnak rá nézve félelmes 
tengeri erejét. En azt hiszem, hogy midőn közös 
ügyekről van szó, az csak az igy fölfogott közös 
ügy lehet. Midőn a ház a közös ügyi bizottságot 
kiküldé, a közös ügyet más szempontból nem fog
hatta föl, s nem akarhatott a personál-unioból real-
uniót csinálni. Bocsásson meg a t. bizottság, ha 
őszintén kimondom, hogy benne van ugyan jelen
tésének minden tizedik sorában a haza független
ségének és önkormányzati jogának fentartása, de 
köszönöm szépen az olyan függetlenséget, mely 
csak papiroson van. 

Ilyformán vagyok a leirattal is." Abban is 
közeledést látnak némelyek: mert ott van benne 
a megyei, vagyis — mint Grhyczy Kálmán kép
viselő ur igen helyesen jegyzé meg — a helyha
tóság, és a felelős minisztérium visszaállításának 
élnem fogadható föltételek alatti gunyoros ígérete. 
De azt kérdem, nem olyan lesz-e ezen felelős kor-

i mány, mint nyáj nélkül lévő pásztor, kinek, miután 



86 LXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 5. 1866.) 

az alkotmány legféltettebb kincsei kiköttetnek, 
nem lesz miről felelnie ? 

Annálfogva följogosítva érzem magamat, a 
nép mystificátiojának nevezni azon politikát, mely 
a 15-ös bizottság nézetének, jelentése tárgyalása 
által, helyeslésével hajlandónak mutatkozik az al
kotmányt alku tárgyává tenni. Hiszem azt is, 
hogy valamint kölcsönös kötelességünk egymás
nak hazafiságát tiszteletben tartani, úgy más rész
ről a nézetünktől eltérő politikát megtámadni, sőt 
gyanúsítani is, szintén kötességünk. í g y példának 
okáért, ha azt hiszszük, hogy a 15-ös bizottság po
litikája ellentétben álla haza független (mállásával, 
vagyis hogy a personál-uniot reál-uniora hajlandó 
átalakítani, kötelesek vagyunk azt a közvélemény 
itélő széke előtt be is vádolni és elitéltetni. 

A lajtántuli népek érdekében, kiket néme
lyek, mint peres felet állítnak föl ellenünkben, azt 
kívánom megjegyezni, hogy nekik nem állhat ér
dekükben velünk a bécsi minisztérium előtt ará
nyos tagosítási pert folytatni: mert. mint Bobory 
képviselő ur számokkal kimutatá, az arány aligha 
ütne ki előnyükre. Nem hihetem tehát, hogy bele
egyezzenek abba, hogy ők is, mi is egy kép
zelt öszpontosított birodalomnak tartományai le
gyenek. 

De arról is meg vagyok győződve, hogy ő 
felsége dynastiájának sem teszszük a legjobb szol
gálatot az által, ha, egy ábrándszerű nagyhatalmi 
állás föntartásákoz járulásunkkal, saját erőnket, 
mely annak még hasznos szolgálatot tehetne, ön
kényt semmisítjük meg. Pedig ha magunk szedjük 
ki ezeréves alkotmányunk szárnyainak legszüksé
gesebb tollait, úgy azt öngyilkosként szándékosan 
teszszük a repülésre képtelenné. 

T. képviselőház! többen, de különösen Eötvös 
József b. képviselő ur mondotta ki annak szüksé
gességét, hogy az európai közvéleményt föl kell 
világosítanunk az iránt, hogy a mi alkotmányunk 
nincs ellentétben se a birodalom nagyhatalmi állá
sával, se a népek érdekeivel. Ezen tanácsra vonat
kozólag azt mondom, hogy, ha nem ismeri Európa 
a mi alkotmányunkat, mit nem hiszek; tudtára 
adhatjuk neki jó lélekkel, hogy méltóztassék visz-
szapillantani alkotmányunk ezredéves múltjára, s 
meg fog győződni, hogy az addig is, míg a tekin
tetes karok és rendek voltak általa képviselve, 
tökéletes volt a maga nemében, 1848-ban pedig az 
ezeréves rozsdát egyszerre és annyira lesúroltuk 
róla, hogy most alig van egyéb tenni való rajta, 
mint, hogy az egyenlőség, testvériség, népképvise
let s parlamenti kormányzat elveit tovább fejlesz-
szük, s a mit a balsors akkor még megakadályoz
tatott, ha Bécs felől nem akadályoztatnak, most 
foganatba vegyük. Nem szeretek dicsekedni, t. ház, 
de ki merem mondani, hogy ha kidolgozhatjuk, 

oly codexet fogunk készíteni, mely az osztrák pol
gári törvénykönyv, de még a Code Napóleon mel
lett sem fog szégyent vallani. El merem róla mon
dani, mit Csokonai Vitéz Mihály azon nevezetes 
heroikus versezete-, a „Béka-egér-harczról" mon
dott, hogy t. i: 

Voltaire Henriása, Klopstock Messiása 
Ahhoz képest csak egy varjú károgása. 

Ha jól emlékszem, t. ház, Tóth Lőrinez kép
viselő ur adta nekünk azon jó tanácsot, hogy ne 
Ígérjünk olyat, mit meg nem tarthatunk. Elfoga
dom a jó tanácsot. És épen annak következtében, 
miután a 15-ös bizottság a közösek rovatába sorol
ta a had- és pénzügyet — mik az alkotmány biz
tosítékai —- ha mi, munkálatának további tárgya
lásával, azt mintegy elvben elfogadjuk, oly ígé
retet tennénk, melynek beváltása hatalmunkban 
nem levén, azt tennünk nem is szabad. — Ez 
maga elegendő ok Tisza Kálmán indítványa pár
tolására. 

Állították többen a jobb oldalon azt is, hogy 
a k. k. leiratban az eló'bbeniekhez képest az alkot
mány megadásához közeledést látnak. Én részem
ről abban, a mennyiben az Ígéret el nem fogadható 
föltételekhez van kötve, nem látok egyebet oly 
makacs végiratnál, mely a kiegyenlítés fonalát 
ketté szakítva, kétségbeesést igen, de reményeket 
fenhagyni, úgy látszik, nem is akar : mert igaz
sága van Ráday László gr. képviselő urnák, hogy 
a ki ellenfelével egyezkedni őszintén akar , arról 
mindenekelőtt a bilincseket, melyek szabad aka
ratát gátolják, kell hogy szedje le. Akar-e az mél
tányosan egyezkedni, a ki kijelenti, hogy az általa 
megszabott, pedig el sem fogadható föltételektől 
semmi körülmények között, mint a k. k. leiratban 
olvasható, el nem áll? Sőt, a mi még kétségbe-
ejtőbb, azt is értésünkre adja, hogy neki még a 
15-ös bizottság vakmerő engedékenysége is kevés, 
mert azt csak kiindulási pontul fogadja el; holott 
nekem meg a 15-ös küldöttség kisebbségének vé
leménye is túlment az elégen. 

A t. ház engedelmével még néhány észrevé-
I telt fogok tenni. 

Tóth Lőrinez képviselő ur, pártja indítványá
nak támogatásául, azt hozza föl, hogy ha a 67-es 
bizottság kiküldetése veszélytelen volt megtörténte 
perczében, annyival inkább, mert azt a ház egyhan-

| gulag elfogadta: miért volna most veszedelmes ? 
Ámbár a közös ügyek létezése már a kiküldetés 
által elvben elfogadottnak látszik, de hogy az, az 
albizottságnak a hazai közvélemény által elitélt 
javaslata által lett veszélyessé, arról én részemről 
meg vagyok győződve, Továbbá méltóztatott a 

j képviselő ur, nézete indokául, azt is állítani, hogy 
a szóban levő véleménynek diplomatikai jelentő-
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sége nem lévén, sőt az csak egy leánynézőhöz 
hasonlítván, veszélyes már ezért sem lehet. Hogy 
van diplomatikai jelentősége, megtetszik abból, 
hogy azt a bécsi minisztérium, habár csak kiindu
lási pontul is, két kézzel elfogadni nem átallotta, és 
ezt diplomatikai utón ki is jelentette. A mi annak 
a leánynézőhöz hasonlítását illeti, megenged kép
viselő ui\ ha azt elfogadva kiegészítem. Igenis, ha
sonlít a leánynézőhöz, de olyanhoz, melyben a 
leány kéz alatt már eleve tudatja a leánynézővel, 
hogy kész hozzá menni. (Úgy van ! bal felölj 

A mi illeti a többségnek, különösen Joanno-
vics képviselőtársamnak a nemzetiségi ügyre vo
natkozó nézetét, ebben tökéletesen osztozom. T. 
ház, ha csakugyan nem akarunk tétlenül heverni, 
ha tenni akarunk valamit minden veszedelem nél
kül , azt a nemzetiségi kérdés iránti véleményezés
sel megtehetnők ugyan, de azt csak a jó Isten 
tudja, hogy annak is mikor lehet törvényalkotási 
eredménye. Annyi azonban bizonyos, hogy meg
állapodásunk megnyugtatólag fogna hatni nem 
magyar ajkú polgártársainkra — akikre vonatko
zólag, bocsásson meg a ház, ha azon mumusra 
visszatérek, melyet már Kállay Ödön képviselő ur 
tegnap érintett, és mely szerint kívülről a musz
kákkal, belölről a nemzetiségekkel ijesztgetnek. 
Én magam részéről e tekintetben csak azt jegyzem 
meg, hogy ámbár a pragmatica sanctionak neve
zett 1723-iki törvény szerint kötelessége az osztrák 
császárnak, Magyarországot minden kül- és bei-
ellenség ellen megvédeni; mindamellett szomorúan 
tapasztaltuk 1848-ban, hogy bár belellenségeink 
szép számmal voltak, azokat nem csak hogy el nem 
távolították, hanem inkább bujtogatták. Nem szán
dékom, t. ház, e keserű reminiscentiákat bővebben 
illustrálni, mert a boszu politikáját követni nem 
akarom; hanem engedje meg a t. ház, hadd fordul
jak azon ellenünk fölbujtogatott testvérnépekhez, 
kiknek mind akkori, mind jelenlegi szomorú helyze
tét tiszta szivemből sajnálom — már csak azért is, 
mert midőn mi magyarok, törvénytelen utón meg
támadott alkotmányunkért hősiesen küzdve, végre 
az éjszaki óriás túlsúlya alatt meghajolni kénytele
nek voltunk, büszke önérzettel mondhatjuk el, 
hogy alkotmányos szabadságunkért küzdve, köte
lességünket teljesítettük, ők azonban nem csak azt 
kénytelenek bevallani, hogy velünk hasonló sorsra 
jutottak, hanem azt is, hogy annak előidézésére 
segédkezet nyújtottak. Bizom azonban abban, hogy 
azon néhány beamter, a ki eddig őket képviselte, 
vagy képviselni ürügyöli, mihelyest magyar kor
mány lesz, le fog tűnni, mint az üstökös csillag, s 
mint az. századokig láthatatlan lesz. 

Azon munustól, mely a nemzetiségeket illető
leg előhozatott, forduljunk most már a néphez, 
mely szintén rémképül emlegettetett. Több képvi

selő mondja azt (Besze képviselő úr épen a haza
árulással való gyanúsításig ment e téren), hogy a 
nép megunta a provisoriumot, s ha az országgyű
lés eredmény nélkül oszlik el, minket talán még 
hazaárulással is fog vádolni. Nem gondolnám, hogy 
a bal oldalt magát, hanem az egész házat értette 
képviselő úr is. Hogy tehát magát a nép tájékoz
hassa, amint arra bennünket Eötvös József b . kép
viselő úr is felhí, hozzájárulok : csináljunk közvé
leményt. Én azt hiszem, Besze János képviselő' úr 
is ezt tette, midőn kinyilatkoztatá, hogy ő hason
lóképen, de ellenkező irányban közvéleményt akar 
készíteni. Fogjunk tehát hozzá, kérdezvén a nép
től : akarod-e, hogy a provisorium törvényesnek el
ismerve, csaknem egész mértékben megmaradjon? 
a dohány-monopölium, a trafik, a katona állítás, az 
adónak minden kigondolható nemei, accis. stempli. 
törvényesíttessenek? akarod-e, hogy mi erről ne
vedben irást adjunk, vagyis törvényt alkossunk? 
(Helyeslés bal felöl.) Mert ha igy kérdezzük, azt 
hiszem, ezt megérti a nép. s igy általunk készül 
el az Eötvös b. által kivánt közvélemény. S a nép 
azt fogja mondani kétségtelenül: Ezt bizony nem 
akarom. Ha ezt a most éhező népet — melyet a 
magyarok Istene talán csak azért ostoroz a rá 
mért ínséggel, mert szereti, s a megpróbáltatás 
után meg akarja áldani (s ily helyzetben érezhette 
magát egyik képviselőtársunk e,teremben, ki, mi
dőn az általa fölállított opportunitási politika egy 
köztiszteletben álló férfiú által saját értékére deval-
váltatott, e szavakkal: „páter fllium, quem amat, 
castigat" fejezte ki irányában hálás köszönetét) — 
ha e népet jelenlegi Ínsége alkalmával oda kün az
zal biztatva, hogy éhségét lecsillapítja, eleibe ama 
hírneves debreczeni kenyerekből,melyek akkorák, 
mint egy taligakerék, nagy rakást fölhalmozva, 
kínálgatná, hogy abból enyhítse éhségét, és a nép, 
a mint hozzá nyúlna, azt találná, hogy biz e szép
nek látszó kenyér, mind márványból van: azt hi
szem, e szándékos gúnyt aligha jó nevén venné. 
Ilyennek képzelem én, t. ház, azon alkotmányt, 
melyet a 15-ös bizottság javaslani méltóztatik. 
Czíme alkotmány, de tartalma absolutismus. 

Egyetlen észrevételt méltóztassanak még meg
engedni Eötvös b. képviselőtársunk következő 
szavaira: „Egyről nem kétkedem: és ez az, hogy 
a várt eredmény be fog következni, azon pillanat
ban, melyben ő felségének magas szándékai tel
jesülni fognak, és a Lajtán túl az alkotmányos sza
badság egy szép reményből valósággá válik." 
Mit tesz ez: ő felségének magas szándékai? Ha 
ő felségének más magas szándékai vannak, mint 
minisztériumának, tessék azokat nékünk nyilvání
tania : mert azon magas szándékhoz, mely a mi
nisztérium által van tudtunkra adva, mi ugyan 
soha hozzá nem járulhatunk. 
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Egyébiránt kénytelen vagyok kijelenteni azon 
nézetemet, tisztelt képviselőház, hogy valóságos 
gúny űzetik e szerencsétlen nemzettel. S ez a gúny 
egyrészt abban mutatkozik, hogy nem a magyar 
kormány — mely különben elvileg nem is létezik, s 
igy a bécsi bnreaucratia kiegészítő részének tekin
tendő — érintkezik velünk, s készíti a k. k. leirato
kat, hanem a bécsi minisztérium, mely is félig s 
egészen hivatalos lapjaiban bevallja, hogy a k. k. 
leirat az ő mííve, valamint azt is, hogy ha neki 
nem engedünk, s az o elveit, azaz a centralisatiot, 
el nem fogadjuk, tudja az Isten mikor lesz belő
lünk valami. Ez az egyik. A másik gúny pedig az, 
t. képviselőház, hogy miután 18 évig éreztette ve
lünk a zsarnokság minden nyomorait, s miután el-
viselhetlen adókkal terheltetünk, nem azt mondja 
a bécsi minisztérium: „Bocsánatot kérek, méltóztas
sék az üldözött nemzet, legalább az államadósság 
egy részét — mi jogosan nem terhelheti — elfo
gadni, illetőleg a zálogba vetettnek tartható alkot
mányt körülbelül kétezer millió forinton kiváltani, 
azután tessék alkotmányt csinálni, a milyen tet
szik, csak respublica ne legyen.u Én azon meggyő-
désben vagyok, hogy ennyi sanyaruságok után, 
melyeket még a sors keze is tetézett, legalább fél
század kívántatik arra, hogy a nemzet csak némi
leg is behegeszsze vérző sebeit. Meggondolhatná a 
kormány, mennyire veszélyes lehet azon helyzet, 
melyre rá illik ezen latin vers : „Una salus victis: 
nullám sperare salutem." 

Ráfogják azt is a nemzetre, hogy el akar sza
kadni Ausztriától, mert, szerintök, csak akkor mu
tatná meg loyalitását, ha alkotmánya biztosítékai
ról lemondva, a két ezer millió adósság elvállalása 
mellett, még az alkotmányt is ajándékba átadva, 
királyi kegyelem tárgyává tenné jövő sorsát. (He
lyeslés a bal oldalon.) Miért küzdöttek volna őseink 
háromszáz ötven év óta az absolutismus ellen? 
miért folyt Aradon és Eperjesen a sok ártatlan vér, 
ha mi most önkényt rontjuk el alkotmányunkat ? a 
mire Deák Ferencz 1861-ki föliratában bölcsen 
figyelmeztet bennünket, azt mondván: „A mit a 
zsarnokság, az anyagi hatalom egy nemzettől erő
szakkal elvesz, azt az idő visszaadhatja; de a mit 
egy nemzet önként oda ád, azt az Úristen sem 
adja többé vissza." 

Ez az én politikám, t. ház; engem e politikám 
terén Tisza Kálmán indítványa megnyugtat, s azt 
hiszem, biztos révpartra is vezet. A ki azt tartja, 
hogy más utón is megmentheti a hazát, azt figyel
meztetem arra, hogy a két szó között: haza és al
kotmány, egy kis különbség van. Lehetnek, kik a 
hazát ezeréves alkotmánya egy részének föladása 
mellett is megmenthetőnek gondolják; de én, mint 
tősgyökeres magyar — nem nyelvre nézve értem, 
hanem mint magyar polgár — inkább várok, 

mintsem egy tökéletlen, egy valóságából kivetkez
tetett törpe alkotmányt elfogadva, a jövő elé vág
jak és ezzel egy jobb j'övő reményét is semmivé 
tegyem. 

Ezen okok azok, t. ház, melyeknek alapján 
én Tisza Kálmán indítványát pártolom. (A bal ol
dalon éljenzés. Jobb felöl; Szavazzunk! Bal felöl; 
Folytassuk!) 

E l n ö k : T . ház! A ház szabályai értelmében 
valamely szőnyegen lévő kérdés fölött csak akkor 
lehet szavazni, ha mindazok, kik föl vannak je
gyezve a szólásra, ezen jogtól elállanak. (Számos 
felkiáltások: Eláüunk!) A mennyiben igen sok han
got hallok, mely, úgy látszik, a szavazás idejét el
érkezettnek nyilvánítja, nem fogja nekem a tisztelt 
ház rósz néven venni, ha azt a kérdést is vagyok 
bátor föltenni : méltóztatik-e a dolgot annyira 
megérettnek tekinteni, hogy a szavazáshoz fog
junk? (Zaj.) Azonban még azon esetre is, ha a 
t. ház erre ráállana és ezt a maga részéről elfogad
ná, azt hiszem, kívánatos volna elébb fölszólítani 
az indítványozó urakat, vajon a ház szabályainak 
értelmében az őket megillető zárszóval élni akar
nak-e vagy nem? Ezt mindenesetre csak akkor 
fognám tehetni, ha azok, kik föl vannak jegyezve, 
a szólástól elállanak. 

Tóth Tilmos jegyző: Detrich Zsigmond! 
D e t r i c h Z s i g m o n d : Ha mindenki eláll, én 

is elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Csiky Sándor! 
Csiky Sándor: Én nem állok el. 
T ó t h T i l m o s j e g y z ő : Úgy, kérem, Detrich 

képviselő úron van a szólás sora. 
Detrich Zsigmond: A szót elvenni senkitől 

sem lehet: ha tehát az utánam következők mind
nyájan lemondanak, én elállók. 

Csiky Sándor : Én részemről el nem állok. 
Detrich Zsigmond: Az óra már 12-ön túl 

van, s ez rám nézve intés, hogy röviden, de hatá
rozottan mondjam ki meggyőződésemet. 

Engem ez előttünk fekvő indítványok egyike 
sem elégit ki teljes mértékben. Annak oka helyze
tünkben van. Szerencsétlen az állapot, melyben 
mi vagyunk. Mintha mint ültetvényesek ülnénk itt, 
hol malomtiprásra vagyunk kárhoztatva, és sem
miféle megállapodásra nem juthatunk. Hazafias ag
godalmakban kínozva és gyötörve magunkat, min
denkor azon lelkiismereti kérdés támad bennünk: 
vajon ezzel vagy azzal nem ártunk-e ezen haza 
jövendőjének, ezen haza boldogságának? Ez az 
ok, melynél fogva az előttünk fekvő indítványokra 
nézve tökéletes megnyugvásomat nem nyilvánít
hatom. A debreczeni indítvány azon aggodalmat 
gerjeszti bennem, hogy talán a 12-ik órában tevé
kenységünket megszakítva, helyeinket elhagyva, 
törvényes elvörökségünket tán koczkáztatva, a 
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jövendő bizonytalanságába vetjük magunkat. A 
másik indítvány azon aggodalmat gerjeszti ben
nem, hogy elmerülhetünk a tanácskozások töm
kelegébe, és még utoljára is hazafias buzgalmunk
nak s törekvéseinknek azon eredménye lehet, mely 
jelenleg van, hogy t. i. nincs semmi eredmény. 
Ez az ok, melynél fogva én azon indítványt, me
lyet Pest belvárosa mélyen tisztelt képviselője be
nyújtott, szintén némi aggálylyal pártolom. Határt 
kell keresnünk, a hol egyszer megállapodjunk, A 
debreczeni indítvány, úgy látszik, már elértnek 
vélte a határt, melyen túl nem mehetünk. Ha a kir. 
leirat a fejedelem utolsó szavát foglalná magában, 
tiszta meggyőződésem szerint el kellene hagyni 
ezen szerencsétlen és tövises pályát, melyen sike-
retlenül dolgozunk. Ha azon elvek, melyek a kir. 
leiratban mondatnak, úgy volnának értelmezen-
dők, mint hazafias aggodalmunkban mi értelmez
zük, úgy bűnt követnénk el, ha továbbra is bito
rolnék küldőink bizalmát s e teremben tovább is 
maradnánk. Azonban Debreczen városának igen 
tisztelt képviselője szintúgy, mint a másik indít
vány, fölírást javasol. A ki fölir, az választ vár és 
remél. Addig, míg a válasz megérkezik, tevékeny
ségünket megszüntetnünk nem lehet, és azon tö
mérdek bizottságok terén, melyre mindnyájan ki 
vagyunk küldve, azt hiszem, tovább is folytatni 
kell mindazon munkálatokat, és gyűjteni az ada
tokat, melyekre a jövő törvényhozásnak okvetle
nül szüksége lesz. 

Midőn ezt kimondom, a Csengery Imre kép
viselőtársunk által már érintett, és általam is egy 
félhivatalos helyen magaménak vallott nyilatkozat 
legközelebb áll meggyőződésemhez, miszerint ki
mondatni óhajtanám, hogy míg a törvényes álla
pot helyreállítva nincs, a képviselőház nem érzi 
magát azon helyzetben, hogy kötelező törvénye
ket alkothasson. Ezt eddigi eljárásunk is támo
gatja. Első föliratunkban már kimondottuk: míg a 
koronázás meg nem történik, minden megállapo
dásunk csak javaslat marad, melyet egyedül a 
koronázott király szentesítése fog törvénynyé emel
ni. Második föliratunkban igy szóltunk: „Mentsen 
meg bennünket, és az egész országot, felséged 
azon súlyos aggodalomtól, hogy a jogfolytonosság 
elismerése nélkül mind az, a miben komoly meg
fontolás után és talán áldozattal megállapodhatunk, 
oly alapokra lenne épitve, mely a jelen körülmé
nyek folytán egykor ingadozóvá válhatnék." Az 
eset jelen van. A kegy. kir. leirat az aggodalma
kat egyátaíában nem szüntette meg, s annak kö
vetkeztében indokolva látom azon óhajtásomat, 
hogy most már mondassák ki, miszerint hangsú
lyozva legyen a föliratban az, hogy mindaddig, 
míg a törvényes állapot helyreállítva nem lesz, 
addig ezen ház semmi jogérvényes végzéseket nem 
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hozhat, és legkevésbbé fogná azokat a királyi szen-
í tesítés alá terjesztem. (Helyeslés.) 

Azt hiszem, a t. ház lelkében él azon gondo
lat, hogy ezt most már kimondani őszinteségünk 
parancsolja. Soha nem volt nagyobb szükség óva
tosságra, mint jelenben. Nemzeti önállásunknak., 
függetlenségünknek, sőt nemzeti létünknek alap
föltétele az, hogy Magyarország törvényesen össze
gyűlt képviselői és országgyűlése egyedül a meg
koronázott királylyal intézhetik el ügyeiket, ren
dezhetik dolgaikat. Midőn nem csak belügyeink 
rendezéséről van szó, hanem egy uj átalakulásnak 
nagyszerű müve áll előttünk, sohasem volt na
gyobb szükségünk a királyi hatalom helyreállttá-

királyi befolyás s a korona tanácsosainak 
közbejárására, mint épen most. 

A pragmatica sanctioban én részemről eldön-
töttnek tartom az egység kérdését, s ez abból áll, 
hogy Magyarország és az ő felsége uralma alá 
tartozó többi országok és nemzetek ő felsége sze
mélyében fogják ezentúl tisztelni törvényes ural
kodójukat. Ez, tagadhatlan, hogy közös állapot; 
és tagadhatlanúl közös állapot az is, hogy a feje
delem személyének és azonságának érdekében a 
védelmi kötelességeket teljesíteni kell Ebben van 
szerintem a közös viszonyoknak összes, sommázata: 
azontúl, azt hiszem, nem nevezhetjük közös viszo
nyoknak, hanem szerintem kölcsönös viszonyok
nak igenis inkább nevezhetjük azon körülménye
ket, melyek megoldására igéretünket tettük s me
lyek megfejtésére bizottságokat küldöttünk ki. 
Szándékosan hangsúlyozom ezen szót: kölcsönös: 
mert a midőn alkotmányunk alapzatán, nemzetünk 
bármely alkotmányos nemzettel, és a magyar ki
rály a többi tartományok császárjával az érdekek 
megnyugtatására, az egymás közötti viszonyok 
rendezésére szerződést fog kötni, e kölcsönös szer
ződést mindnyájan szíves részvéttel fogjuk fölka
rolni, mert az mindnyájunk érdekét foglalja magá
ban ; de ezen kölcsönös szerződés megállapításához 
a koronás királynak s a korona tanácsosainak, tehát 
felelős parlamenti kormánynak befolyása és hatal
ma elkerülheti énül szükséges. Míg ez meg nem tör
tént, semminemű kötelező intézkedésekbe nem bo
csátkozhatunk ; cselekvényeink javaslatok, dolgo
zatok, böngészetek, szemelvények és bármely né
ven nevezhető cselekvények lesznek, de törvényes 
erőre, országgyűlési határozatra soha nem emel
kedhetnek. 

A kir. leirat engem nem csak ki nem elégíti 
hanem, őszintén megvallva, mélyen elszomorít. Igen, 
sokan fejtegették, részletezték e kérdést; nem aka
rok versenyezni azon jelesekkel, kik mindkét ol
dalról a kérdést oly meggyőzőleg magyarázták és 
kifejtették : azokkal teljesen egyetértek. Azonban 
a szellem az, mely engem a kegy. kir. leirat ától-

12 
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vasasánál hazafias fájdalomba borít. (Halljuk!) 
Kegyelmi ténynek mondatik azon Ígérvény, mely 
nekünk talán jogaink teljesítését meg fogja hozni. 
Én az örök igazság nevében s a sanctio pragma-
tica értelmében igazságot, jogot s törvényt kérek 
nemzetemnek, nem kegyelmet. (Helyeslés.) Aztán 
midőn jogunkat követeljük és igénybe veszszük, 
nem valami respublieai Eldorádó után sóvárgunk, 
de nemzeti létünk megszilárdítását fejedelmünk 
trónjának biztosságával egybekötjük, és e kettőt 
azon alapon akarjuk elérni, melyet nekünk jo
gaink, törvényeink adnak. Ezt tehát nem kegyelmi 
tény, hanem kölcsönös jog útján kell eszközöl
nünk. A másik az ígérvény. Mi azt hittük mind
nyájan, kik a legmelegebb részvéttel fölirataink 
tárgyalásához járultunk, hogy meggyőzünk min
denkit jogunk szilárd és eltagadhatlan voltáról; 
tehát annak föltétlen kielégíttetését vártuk. Az 
ígérvények kereskedelmi specnlatio terén igen sok 
hasznot hozhatnak, azt nem tagadom; de midőn 
nemzet és fejedelem, egy erőszakkal elvett jog 
helyreállítása végett, az egymás közti viszonyt akar
ják helyreállítani, az ígérvény végtelenül gyöngíti 
a királyi elhatározás és leirat fontosságát. 

Vagy talán most sem biznak bennünk ? Ez 
szomorú volna. Én nem akarok a szivélyesség te
rén andalogni, mert a szivélyesség politikája nem 
tartozik ide; hanem nyugodt lelkiismerettel, Isten 
és világ előtt oda mutatok föliratainkra. Ak i azok
ban a hazafias érzelemnek, a politikai bölcseség-
nek, a trón, dynastia és birodalom érdeke iránti 
meleg részvétnek tanúsítványait nem találja, az 
bizalmat nem fog nekünk nyújtani, sőt bizalmun
kat el fogja taszítani örökre: mert arra van elha
tározva, hogy a bizalmat nem viszonozza bizalom
mal. Ellenben annak, ki föliratainkat, sőt a leg
újabb nyilatkozatokat is, melyek e házban, akár 
ezen, akár a túlsó sorokban történtek, figyelem
mel kisérte, erkölcsi kötelességévé vált hinni, hogy 
mindazokat, a miket mondottunk és irtunk, úgy 
is érezzük: azért egyszersmind erkölcsi kötelessége 
lett volna ennek következményét, a nemzet meg
nyugtatását teljesíteni. 

A legújabb szerencsétlenségek mezejéről nem 
kívánok itt adatokat fölhozni: először, mert ezen 
szerencsétlenségek nem ujak, és úgy vagyok meg
győződve, hogy a mely pillanatban Magyarország 
megsemmisítésének programmja aláíratott , azon 
pillanatban Ausztria szerencsétlenségeinek pro
grammja is alá lőn irva. Az események előttünk 
peregtek le, s azért azt bebizonyítani nem volna 
nehéz; de nem akarok ezeknek fejtegetésébe bo
csátkozni. Tagadhatatlan tény az, melyet legszebb 
és legtanulságosabb példaképen az utókor számára 
előadni a történelemnek lesz egyik legszebb föl
adata. Azonban, fájdalom ! e szerencsétlenségekben 

a m i szerencsétlenségünk is benfoglaltatik. Nem 
akarok ezek hatalmával hatni igazságos jogaink 
megerősítésére; hanem annyit mégis kötelessé
gemnek tartok kifejezni, hogy a kik a trón körül 
a fejedelem tanácsát képezik, beláthatnák már, 
hogy nem azon elv győz mai nap, hogy a hol az 
erő, ott a j og ; hanem megfordítva: a hol a jog, 
ott lesz az erő. Megérkezettnek fogják látni az 
időt, hogy az eddig követett politikai erkölcste
lenségnek, mely előbb-utóbb Ausztria végveszé
lyét fogja maga után vonni, véget kell vetni, és 
azért megváltoztatva politikájukat, azt fogják irni 
zászlójokra: a hol a népjog, ott az erő. 

Most legyen szabad a sok oldalról megtáma
dott Horvát Boldizsár barátomnak védelmére né
hány szót mondanom. Tökéletesen meg voltam 
győződve, és beszédének gondos átolvasása után 
ismételve megerősödött bennem ezen meggy őződés, 
hogy ő azokat akarta elitélni és kárhoztatni, kik a 
16 év lefolyta alatt a boszu, irigység szenvedé
lyes politikáját követték irányunkban. És ezt 
méltán tévé t. képviselőtársunk: mert részemről is 
úgy vagyok meggyőződve, hogy még most sem 
tágított azon reactio, mely Magyarországot jogai
tól meg akarta fosztani, még most is jobban sze
reti a boszuállás gyönyörét , mint szereti az ural
kodó és a birodalom érdekét. Meg vagyok győ
ződve, hogy még most is áll azon elv: „odi, quem 
laeseris;CÍ és míg tz tartani fog, addig a biroda
lom fölvirágzásában hajnala meggyőződésem sze
rint földerülni nem fog. 

Föliratunknak ezélja, hogy az úgynevezett 
11—12-dik órában ő felségét újra és újra figyel
meztessük, hogy bölcseségével bátorságot páro
sítva, elvégre a jogok kiszolgáltatásában határo
zott irányra lépjen, és nekünk ősi jogainkat adja 
vissza, többi tartományaiban pedig a megígért 
alkotmányt életbe hozza. 

Ezek után még csak t. képviselőtársam és 
barátom, Madarász József igen jeles beszédének 
egy vonatkozására akarok parányi észrevételt 
tenni. (Halljuk!) Megsebezte azon többség kebe
lét, mely az előbbi föliratokat terjesztette föl, azon 
állítása, hogy vessünk számot magunkkal, mi ered-
menye lett eddigi loyális és jóakaratú törekvé
seinknek. Viszont méltán kérdem t. képviselőtár
samtól: az ő és tisztelt társai eljárásának mily ered
ménye lőn? És nagyon fájdalmas érzéssel mon
dom, hogy én soha megfoghatatlanabb hibát nem 
láttam a politika és diplomatia terén, mint midőn 
a kormányra, mely a felség iránt hűségre van kö
telezve, azon többség szava, mely bizalommal és az 
igazságérzet teljes reményével közeledett fejedelmé
hez, ép oly csekély nyomatékkal bir, mint szava 
azon kisebbségnek, mely a körülményeknél fogva 
indokoltan nem hitt, nem bízott és nem remélt. De, 
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uraim ! ez nekünk nem bűnünk: ez — ha szabad 
úgy neveznem — nemzeti szerencsétlenségünk. És 
valamint én t. barátomnak és társainak sohasem 
vetem szemére, hogy nem hitt és bizott. sőt meg 
vagyok győződve, hogy azon út, melyen haladott, 
indokolt és meggyőződésével tökéletesen meg
egyező volt; arra kérem őt, engedje meg nekünk, 
a ház akkori többségének, hogy mi is igényeljük 
mag-unknak azon föltevést, miszerint hasonló ha
zafias, buzgó érzelemmel nyúltunk a kérdés meg
oldásához, hogy azon események, melyek azóta 
bekövetkeztek, lehetőleg elhárittassanak és ezen 
szép haza elvégre boldogabb jövőnek nézhessen 
elébe. Azt teszem még hozzá, ne aggódjék t. 
képviselőtársam — és e tekintetben a többségnek 
átalános meggyőződését fejezhetem ki — ne ag
gódjék : hazánk függetlenségét, önállóságát áruba 
"bocsátani nem fogjuk soha; és valamint ő lelkiis
meretes hazafisággal fog őrködni hazánk önállása 
és életének feíartása mellett, mindnyájan egy aka
rattal ott leszünk és kötelességünket teljesíteni 
fogjuk. (Helyeslés.) 

Ezeket lelkiismeretes kötelességemnek tar
tottam elmondani; egyébiránt észrevételeimet a 
készítendő föliratra nézve a ház figyelmébe ajánl
ván, Deák Ferencz t. képviselőtársunk indítványá
hoz csatlakozom. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Csiky Sándor! 
(Szavazzunk! Eláll!) 

Csiky S á n d o r : Bocsásson meg a tisztelt ház, 
hogy én, a ki különben se gyakran, se hosszú szó
noklatokkal a t. ház türelmét fárasztani és drága 
idejét igénybe venni nem szoktam, (Helyeslés) ezen 
alkalommal, ezen fontos tárgyban, a melytől meg- I 
győződésem szerint hazánknak önálló, független, 
alkotmányos létele, vagy pedig szolgai aláren
deltségben történendő további sinló'dése van fölté
telezve, mind magam, mind hazám, és különösen 
küldőim iránti kötelességemnek ösmerem, hogy 
részemről e tárgyra vonatkozó véleményemet nyil- * 
tan a haza színe előtt kifejtsem. 

Előttünk áll és tárgyalás alatt van azon feje
delmi kegy. leirat és az arra következett két rend
beli indítvány. Ezen kegy. fejedelmi leirat a mi 
jogos kivánatainkat, a marczius 19-én fölterjesztett 
föliratunkban kifejtett indokokban gyökerező tör
vényes és jogos követeléseinknek egyikét sem adja 
meg. Előttünk van azon leirat, mely alkotmá
nyos állásunkat megtagadja, és még csak annyit j 
sem tesz a nemzeti képviselet irányában viseltető 
nagy bizalom kifejtése következtében hozzá intézett 
föliratára, hogy azt, mi semmi politikai jogok kor-
látolásába, vagy tágításába, se a kormánynak 
vagy az államnak egy fillérjébe sem kerülne, értem 
azon kivánatát a nemzetnek, mely a törvényte- j 
lenül működő hadi törvényszékek által elitélt és ' 

részint száműzésben, részint börtönökben sinlődő 
honfitársainknak valahára ezen hon földére szaba
don bocsátását kéri, ezt, mondom, még csak egy 
szóval való feleletadásra sem érdemesité a kír. 
leirat. A dolgok ily helyzetében, t. ház, én is azon 
értelemben nyilatkozom , hogy ne határozzunk 
ugyan most — noha többen vannak és voltak oly 
véleményben, hogy ezen kedvezőtlen, és jogainkat 
megtagadó fejedelmi leirat folytán ne fölirat többé, 
hanem határozat, vagy egy nyílt manifestum ké
szíttessék, melyben a nemzet akarata és érzelme 
legyen kifejezve, és a kik ily manifestum készité-
.sét czélszerübbnek állíták. Minthogy azonban ily
nemű egyes vélemények, a kölcsönös értekezletek 
utján, oda fejlődének ki. hogy a végletekre lépni 
ezúttal még elhamarkodás lenne, és igy a kiegyen
lítés művének szerencsés megoldhatása reményéről 
egészen letenni még most sem lehet, ennek követ
keztében pedig a tanácskozás alatt lévő mindkét 
indítványban az eddigi alapokon, egy ujabb ok-
adatolt kimerítő fölirásnak 15 tag által leendő szer
kezete czélszerű lenne: hozzájárulok ezen indít
ványhoz én is, és igy a fölirásra szavazok. 

A szóban lévő két indítvány közötti különb
ség abban pontosul, hogy Tisza Kálmán képviselő
társam és elvbarátom azt javalja, miszerint mind
addig, míg alkotmányunk egész teljességében 
tettleg helyre nem állíttatik, a már megválasztott 
bizottságok, nehogy ez által a jogfolytonosságnak 
alkotmányos elve megsértessék, tovább ne mun
kálódjanak. Deák Ferencz képviselőtársam ellen
ben azt véleményezi, hogy az annyira féltett jog
folytonosság elve nem szenved sérülést az által, 
ha a közös viszonyok meghatározása végett vá
lasztott 67-es bizottság az alkotmányos törvények
nek tényleges és teljes helyreállítása idejéig is 
foglalkozik; azért tehát folytassa is érintett bizott
ság munkálódását. Ezen egymástól lényegileg 
különböző két indítványra nézve ki kell jelentenem, 
hogy én teljes meggyőződésem szerint a Tisza Kál
mán képviselő társam indítványát fogadom el, az 
előttem szólott elvbarátaim által immár bőségesen 
elmondott, és ennélfogva általam ismételni nem 
kívánt indokokon fölül, még ezekért is : 

A folvó évi marcz. 1-én a közös viszonvok 
meghatározása érdemében véleményezésre megvá
lasztott 67-es bizottságnak 15-ös albizottsága, még 
pedig ennek mind a külön véleményt adó kisebb
sége, mind pedig többsége, a már kinyomtatva is 
levő, és így országszerte közkézen is járó, és ekként 
csakis ezen az úton ismert véleményezésében föl
adata és megbízatása határán túlment, a mennyi
ben a helyett, hogy a közös viszonyok meghatá
rozásának és tervezetének korlátain belül mara
dott volna, valóságos közös ügyekről és ezeknek 
kezelése módjáról nyilatkozott, a melyek Magyar-

12* 
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ország és az osztrák örökös tartományok között i 
se az 1723-ik évi 1., 2. és 3-ik örökösödési, most 
már sanctio pragmatica nevére keresztelt törvé
nyek, se az azóta alkotottak értelmében soha nem 
léteztek, se nem léteznek: mert ha léteztek volna, 
azoknak kezelési módját bizonyára közel százöt
ven év lefolyása alatt tartott 14 országgyűlések 
meghatározni, vagy legalább országos tanácskozás 
alá venni el nem mulasztották volna; mivel pedig 
ezeket tanácskozás alá elődeink soha nem vették, 
de sőt ezek még csak az eddigi királyi előterjesz
tésekben sem tűzettek tanácskozás tárgyává 
soha ki, világos már csak ebből is azon igazság, 
hogy Magyarország az 1790-ik évi 10-ik törvény-
ezikk értelmében is önálló s független, következve 
a többi örökös tartományok módjára nem is kor
mányozható ország lévén, azokkal közös ügyei 
soha nem is léteztek, és ma sem létezhetnek; külön
ben ha lehetnének, ki állíthatná azt még ezután is 
alaposan, hogy Magyarország és az örökös oszt
rák tartományok között csupán a magyar király 
és osztrák császár azonosságában öszpontosuló per-
sonal, nem pedig a közös ügyekből kifolyó reál-
unio létezik? Mit eddig valamennyi föliratainkban, 
de különösen az 1861-ik éviekben dönthetetlen 
okokkal kimutattunk. De, kérdem tovább, ha ez 
nem így állana, mi akadályozhatott volna bennün
ket eddig abban, hogy a velünk real-unioban le
vőnek képzelt örökös tartományok bécsi reichs-
rathjába követeket ne küldjünk ? Hiszen, ha közös 
ügyeink csakugyan lettek volna, avagy lennének 
az örökös tartományokkal, mit én soha el nem is
merek, de ezen ház sem ismert el e napig, s hiszem 
hogy ezután se fog elismerni soha, ez esetben ezek
nek elintézését csakugyan közakarattal az örökös 
tartományok reichsrathjában kellene tárgyalnunk. 
Mivel tehát a 15-ös bizottság oly dolgozatot tett, 
melynek teljesítésére a képviselőház által soha 
meg nem bízatott és a melyben a real-unionak lé
tezése, ezzel pedig egyszersmind állami önállásunk 
és függetlenségünk megsemmisülése is elismerte
tik, ha most a 67-es bizottság ezen alapon leendő 
további munkálódásra a képviselőház által megbí
zatnék, ezen megbízással hallgatag már az is el len
ne ismerve, hogy a fejedelmi leiratnak, mely, min
den országgyűlési tractatusok ellenére, egy még 
nem is létező, országos tanácskozás alá sem vett, de 
nem is vehetett, hozzá annyival kevésbbé soha föl 
nem terjesztett küldöttségi munkálatot kiindulása 
alapjául fölvett, igazsága van. 

Egészen más értelme is van azon közös viszo
nyoknak, melyeknek kijelölése és meghatározása 
végett a 67-es bizottság kiküldetett: ilyenek léte
zése magában az 1848-iki 3-ik t. ez. 13-ik§-banis 
elismertetik, melyben az rendeltetik, hogy, a füg
getlen Magyarország és az örökös tartományok 

között fölmerülhető közös viszonyok elintézése vé
gett, egyik magyar miniszter folytonosan ő felsége 
mellett székeljen. Ilynemű közös viszonyok ma
gából a birtok természetéből folynak, magánosok
nál épen úgy, mint nemzeteknél. Magánosoknál 
például, ha ezeknek birtoka földből áll, és ha ezek
nek határait valamelyike megjáratni, avagy meg-
ujíttatni kívánja, már ekkor az 1802-ik évi 23-ik 
t. ez. rendelete szerint is szomszédait meghivatni 
köteles; ha pedig háza van, és azon, szomszéda ud
varára csak egy ablakot is vágatni kivan, annak 
beleegyezése nélkül azt sem teheti. í g y áll ez or
szágokra nézve is, melyek egymással szomszédo
sak, a minő jelesen velünk Ausztria, Stájer, Morva, 
stb. Ha közöttük határkérdés merül föl, vagy egy 
folyót szabályozni kívánunk, mely mindkét ország 
területén átfoly, vagy valami ragadós nyavalya 
barmok, vagy emberek között kitör, és ennek to
vább terjedését meg akarják gátolni stb., ily esetek
ben egyik ország a másikával a birtok természeté
ből kifolyó viszonyánál fogva alkudozni s egyez
kedni kénytelen. I ly közös viszonyok tehát azok, 
melyeket az 1848-iki törvények értettek s a me
lyeknek meghatározása végett a képviselőház is 
a 67-es bizottságot kiküldötte. De ezen, a birtok 
természetéből kifolyó viszonyokból koránsem 
eredhet azon következtetés, hogy akár egyesek, 
akár nemzetek, szomszédjaik vére, vagyona, pénze 
és gazdasága, vagy kereskedelmi ügyeibe is be
avatkozva, vagy épen adósságaikat is elvállalva, 
egyike a másika nélkül, saját tulajdonáról tetszése 

! szerint rendelkezhessék. 
Mivel pedig a 15-ös albizottságnak mind több-

I sége, mind kisebbsége magának a teljes 67-es 
bizottságnak meghatalmaztatásán is túlterjeszked
ve készítette kérdéses javaslatát, ezt én már csak 
ezen oknál fogva is megszüntetendőnek, és műkö
dését különösen az alkotmánynak teljes helyreállítá
sáig fölfüggesztendőnek véleményezem, a mondot-

' takon fölül még azért is, nehogy ennek folytatásá
ból azon boldogtalan eredmény fejlődhessék ki, a 
mi fejlődött azon országbírói értekezlet! munkálat
ból, mely a nélkül , hogy a képviselőház előtt 
csak fölolvastatott, avagy tárgyaltatott, annyival 
kevésbbé általa elfogadtatott volna, a hírlapi tudó
sítások szerint mégis fejedelmi szentesítésre érde-
mesíttetett, a provisorius bírák által pedig ezen 
törvénykezési chaosz és chimera, a perlekedő felek 
helyrehozhatatlan kárával, mai napig is irányadó 
törvény alakjában használtatik. 

Nem is indíthat engem ezen bizottsági mun
kálat folytatása megrendelésének elfogadására azon 
indok se, melyet ennek pártolására egyik képviselő
társam által tegnap előtt fölhozatni hallottam, jele
sen, hogy következetlenek lennénk azon esetben, 
ha ezen munkálatnak megszüntetését most rendel-
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nők már el, a mikor ennek bekezdését már még a 
múlt marcz. hónap 1-én rajok biztuk, és tovább 
menet, hogy ezen nagy fontosságú tárgyban a köz
véleménynek nyilatkozhatására, az összes 6 7-es 
bizottság munkálatának köztudomásra tételével, 
tért kell nyitnunk. 

Nem indíthat azért, mivel a 67-es bizottság 
tisztán a fejedelmi trónbeszédben igért alkotmány
nak tettleges helyreállítása reményében, viszonyos 
bizalom tanúsítása szempontjából lévén kiküldve, 
semmi kétséget nem szenved, hogy azon esetben, 
ha a marcz. 3-án érkezett, s jogos kivánatainkat 
teljesen megtagadó leirat, a képviselőháznak marcz. 
1-én történt ez érdembeli határozatát megelőz
te volna, ez esetben a 67-es bizottságra semmi 
közös viszonyok meghatározása iránti véleménye
zést nem bízott volna; hogy pedig ennek működése 
a marcz. 3-ikai leirat közbejötte után sem szüntet-
tetett meg, ez azon reményben történt, hogy a 
marcz. 19-ikei föliratra a nov. 17-kei fejedelmi le
irat keletkezését nem képzelhette; most azonban 
már, miután a minden jogos kivánatok teljesítését 
megtagadó fejedelmi leirat köztudomásra tétetett, 
a legnagyobb következetességgel meg lehet és 
kell szüntetni azon bizottság munkálódásának foly
tatását, mely kizárólag az alkotmánynak tettleges 
életbe lépterése jogos reményében vala megvá
lasztva. 

A mi pedig a közvéleménynek nyilatkozhatá
sára tért nyitni kivánó véleményezést illeti, erre 
nézve csak azt felelem, hogy ezen közvéleményt, 
hazánk polgárainak azon osztályában is, mely or
szágunknak közjogi állását azelőtt nem ismerte, 
a kívánatosságig kifejlesztette és egy kalap alá 
vonta, az 1861-ik évi második föliraton fölül, külö
nösen Deák Ferencz képviselőtársunknak azon 
maradandó becsű, igen jeles röpirata, melyet Lust-
kandl tudornak ezen czim alatt: ,. Adalék a ma
gyar közjoghoz" 1865-ben világ elé terjesztett, 
mely országszerte ismeretes, és amelyből mindenki 
dönthetetlen tárnokokkal bebizonyítva látja azt, 
hogy Magyarország az örökös tartományokkal 
csupán és egyedül a personál, és épen nem a reál-
unio terén állott és áll — és ép ezen okból keltett 
az országban, kelettől nyugatig, déltől éjszakig áta-
lános elégületlenséget a 15-ös albizottságnak 
ezekkel ellenkező irányú javaslata. Ezen már szilárd 
alapon álló közvéleménynek tovább fejlesztésére 
tehát a haza polgárainak épen serami szüksé
gük sincs. 

Hallottam egy másik képviselőtársam által 
megemlíttetni azt is, hogy a 67-es bizottság mun
kálatának ez idő szerinti megszüntetése egy ér
telmű lenne Ausztriával való szakításunkkal, és is
mét , hogy önállóságunk megtagadása esetén 
Ausztriával szakitanunk kellene, mi ha az 8 javas

lata szerint bekövetkeznék, a felelősség terhét a 
vele ellenvéleményüek nyakába tolná. Nem tudom, 
tisztelt ház, hibásan értem-e ezen mystikus kije
lentések velejét; de nekem ugy látszik, hogy ezek 
valóságos ellenmondások. Mert egy részről azt 
javasolni, hogy ha Ausztria — a mely állammal 
nékünk semmi közünk, smelylyel szóba sem állot
tunk soha, mert nekünk törvényeink szerint csu
pán a magyar királylyal van és lehet közünk — a 
mi állami önállóságunkat megtagadja, szakítsunk 
vele; más részről pedig azon fejedelmi leiratról 
pártolókig beszélni, melyben önállóságunk vilá
gosan meg van tagadva, a miért a szónok maga is 
szakítani kivan Ausztriával, és ha ez bekövetkeznék, 
az önmaga által tett javaslat elfogadásaért a fele
lősség terhét mégis az ellenvéleményüek nyakába 
akarja róni : megvallom, ezen különböző értelmű 
nyilatkozatokban összefüggést épen nem látok; és 
igy ezeket tisztán azon túlzott aggodalmából ki
folyó rémületnek találom, melynélfogva az euró
pai diplomatiának irántunk való jó indulatában 
nem bizakodhatván, attól tart, hogy ennek Magyar
ország állami élete fentartása érdekében nem fog 
állani, és akkor, ha főleg addig belügyeink ren
dezve nem lennének, fölkiált: mi történnék velünk? 
Erre csak az a megjegyzésem, hogy a jövő a nem
zetek sorsát intéző legfelsőbb mennyei hatalom 
kezeibe lévén letéve, mi van felőlünk megirva a 
sors könyvében ? ez se rám, se rá bízva nem lévén, 
ezt ennélfogva nem is tudhatván, bizonytalan; ezen 
bizonytalanság tehát méltó aggodalmat ébreszthet 
ugyan minden hazáját hőn szerető honfi keblében; 
és valódi szerencsétlenség ránk nézve az is, hogy 
dolgainkat saját hibánk nélkül alkotmányos alapon 
jó idején .nem rendezhetjük, mivel ezt a bécsi bu-
reaucrata kormánynak ellenséges roszakarata gá
tolja ; — de hát az már most az innen fejlődő 
másik kérdés: tudja-é a szóló bizonyosan, hogy az 
európai diplomatiának nem az-é az érdeke, hogy 
hazánk önálló Magyarország maradjon, Ausztriá
val való kénytelen szakítása esetében is? Ezen 
kérdés még eddig megfejtve nem lévén, kétséges; 
de azt egész bizonysággal láthatjuk eljárásából 
ma is, hogy a bécsi kormány a mi állami önálló
ságunkat nem csak most, de többszázados poli
tikájánál fogva, ezelőtt is lerombolni törekedett, 
és most is erre törekszik, és ezen czélja elérésére 
különösen a közelebb lefolyt 17 szomorú évi ön
kényes kormányzata alatt semmit, a mit a rosz-
akarat, erő és ármány ellenünk elkövetni képes 
volt, kisérletlenűl nem hagyott, és már ez utón 
oda is vivé nemzetünket, hogy alig is maradt 
valami félteni valója. Nem is a tárgyalás alatt levő 
leirattal lehet és kell tehát a magyar nemzetet a 
bécsi kormánynak áldozatkészségre, saját dolgai 
rendezésére és a vész napjaiban való támogatására 
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serkenteni, hanem, jogos és igazságos kivánatainak 
tettleges teljesítésével, győződés szerinti barátjává 
tenni, és nem is alfele gúnyos kitételekkel, hogy 
kivánataink jogosságát elvben ugyan elfogadja, 
de tettleg azoknak életbeléptetését kereken meg
tagadja, és még, hogy boszantásának mértéke se 
legyen, ezen igaztalan megtagadására még azt is 
kikiáltja, hogy már közel áll a nemzet kivánatai
nak teljesítéséhez, ép akkor, a mikor attól a leg
távolabbra taszítja. 

Befejezésül, t. ház, kijelentem, hogy én is 
azon vagyok, hogy mielőbb jőjünk tisztába, s 
tudjuk meg, mi lesz jövőnkből. Ennélfogva készít
sük el a minden véleményárnyalat által elfogadott 
föliratot, de azt ne a szokott módon terjeszszük ő 
felsége elé, hanem egy küldöttség által, melynek 
utasításul adjuk, kérje meg a fejedelmet, hogy 
sürgős lévén az idő, ehhez képest várakozás nélkül 
adja ki válaszát. Ha e válasz olyan lesz, melynél 
fogva működésünket folytathatjuk, egész erélylyel 
és teljes megnyugvással álljunk neki ; ha pedig 
nem, akkor oszoljunk szét. (Helyeslés bal felöl. í öl-
kiáltások : Szavazzunk .') 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Németh Károly! 
N é m e t h K á r o l y : T. ház! (Eláll! Szavaz

zunk !) Minthogy minden oldalról azon kívánságot 
hallom, hogy fejezzük be a tanácskozást az annyi
ra kimerített tárgy fölött: azt hiszem, legjobban 
felelek meg a ház kívánságának, ha röviden feje
zem ki meggyőződésemet, és ez abban áll, hogy 
Deák Ferencz képviselőtársunk indítványát párto
lom. (Éljenzés.) 

Ráday László gr. jegyző: Bónís Sámuel! 
B ó n i s S á m u e l : T. képviselők! Horvát Bol

dizsár képviselőtársam és barátom utóbbi nyilat
kozata fölmentett engem azon keserű kötelességtől, 
hogy neki a keserűség poharát visszanyújtsam, 
melyből mindkettőnknek e lefolyt időkben úgy is 
oly bőven jutott, hogy az édesnek már íze sincsen 
számban többé • és alkalmat nyújtott ez által ne
kem, véleményemmel tisztán a fenforgó tárgyra 
szorítkoznom, eltérve minden mellékes észrevéte
lektől, mit annál örömestebb teszek, mivel látom, 
hogy a tisztelt ház türelme is eléggé próbára van 
már téve. Véleményemmel tehát, mondom, tisztán 
a kitűzött tárgyra szorítkozom. 

En a tanácskozás alatt levő két indítvány 
közül a Debveczen városa követe által beadott in
dítványt pártolom: pártolom pedig azért, mivel az 
opportunitas sikamlós teréről a jog terére visz, a nél
kül, hogy akár következetlenséget követnénk el 
ezen lépéssel, akár pedig a szakitást mi okoznók. 

Következetlenséget nem követünk el : mert 
midőn a múlt országgyűlés e munkálathoz kezdett, 
akkori föliratában kijelentette föltételképen, hogy 

restituálja 6' felsége jogainkat, mivel különben ké
pesek nem leszünk nyugalommal tanácskozni a 
fontos tárgyak fölött, melyek az országgyűlésre 
várakoznak. Már most, kérdem a t. házat: ezen 
föltétel teljesítve van-e ? vajon ama gyászos had
járat, melynek hangjai most is füleinkben vannak, 
az 1715 : 8., 1790: 19-ik, 1825: 4. t. czikkek ér
telmében folytattatott-e ? vajon vérünk és pénzünk 
ezen törvények értelmében a nemzet akaratából, 
ennek megvitatásával, hogy ezen háborúhoz van-e 
köze a magyar királynak, folytattatott-e? (Helyes
lés.) vajon, kérdem a t. házat, midőn e gyászos 
háború bevégzésével a fáradságban kimerült s dög
halál veszélyének kitett hadseregünk elszállíttatott, 
vajon az 1848-ki felelős kormány megtette-e azon 
intézkedéseket, melyek folytán ezen hadsereg ma
radványai ne hordják szét e hazában a- döghalált ? 
Ezeket, t. ház, figyelembe nem venni nem lehet ; 
és ha, mondom, föltételül nem lett volna is kitéve 
föliratunkban a törvények restitutiója, már magok
ban ezen események oly dolgok, melyek nekünk 
eddigi munkálkodásaink elhalasztását parancsol
nák, a nélkül, hogy a következetlenség vádját ma
gunkra háritanók. 

Azonban, t. ház, ha a következetlenség vád
ját lehetne is ránk hárítani azért, mivel a formá
ban következetlenek vagyunk : ne inkább, le
gyünk-e a formában következetlenek, mint az elv
ben ? És kérdem, ha a 48-ki törvények restitutió
ját a nemzet óhajtja és kívánja, ha mi tovább ta
nácskozunk, és tanácskozásunknak netalán oly 
eredménye lesz, a mely eredmény nem óhajtásunk 
— a mi könnyen megtörténhetik — nem az fog-e 
következni, hogy elvben leszünk következetlenek, 
mert azon törvények, melyeknek restitutióját óhajt
juk, meg lesznek változtatva, mielőtt restituáltat-
nának ? (Helyeslés.) 

Én azt tartón!, t. ház, hogy a szakítás vádja 
sem fog bennünket érni, ha mi most addig, míg 
törvényeink nem restituáltatnak, bizottságunk mun
kálkodását félbeszakítjuk: mert, kérem, vagy van 
jó szándéka a kormánynak kiegyezkedni a nem
zettel, vagy nincs. Ha van jó szándéka kiegyez-
kedni, a restitutio által a kiegyezkedés módja 
könnyíttetik ; ha nincs jó szándéka kiegyezkední, 
akkor kérdem, mi eredménye lesz munkálkodá
sunknak ? 

Birni fogunk legfeljebb egy országgyűlési 
határozatot, melyről azt mondja ugyan Somssich 
képviselőtársunk, hogy megváltoztatható és nem 
kötelező; de én azt felelem neki, hogy minden
esetre korlátozó. Hiszen kérem, hogy mindenesetre 
korlátozó, mutatja már maga az is, hogy az érde
mes képviselő úr épen ezen érvek mellett azt hozza 
föl, hogy határozatunk van tanácskozni, és igy kö
vetkezetlenek lennénk, ha tanácskozásainkat nem 
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íolytatnók. Maga felelt meg önmagának a képvi
selő úr. 

Az mondatott itt Buda városa igen tisztelt 
képviselője által, hogy az országgyűlési tanácsko
zások folytatása egyedüli módja a közvélemény 
kifejtésének a jelen állapotban. Én, megvallom, 
igen óhajtom, hogy közvélemény nyilvánuljon 
azon tárgyak fölött, melyekre nézve törvényt aka
runk hozni; de óhajtom, hogy a közvélemény azon 
tárgyak fölött nyilvánuljon megelőzőleg: és épen 
ennélfogva is pártolom Debreczen városa t. képvi
selőjének indítványát, mivel a restitutio által visz-
szaállitott megyék előleg fejtenék ki a közvéleményt 
ezen tárgyakra nézve, melyek majd törvénybe 
fognak igtattatni. Mert ha a közvélemény a hozott 
törvények után nyilvánul, és netalán azon hozott 
törvények fölött kárhoztatólag nyilvánul: az ily 
törvények se a hazának, se a fejedelemnek bizo
nyosan javára nem lesznek. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezeket előre bocsátva, ujabban kijelentem, 
hogy Debreczen városa képviselőjének indítványát, 
mivel abban se következetlenséget előbbi határo
zatunkhoz, se szakitási czélzatot nem látok, párto
lom. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Gál János! 
Gál J á n o s : T. ház! (Szavazzunk! Szavaz

zunk!) Ha a vitatkozást be nem fejeznők, bátor j 
vagyok én is véleményemet kifejezni. 

Mindenekelőtt tisztelt képviselőtársam és ba
rátom, Madarász József előadására bátorkodom 
némi észrevételeket tenni. Tisztelt barátom kérdést 
intézett ezen országgyűlés többségéhez, mit esz
közölt ki politikájával a haza alkotmányos állásá
nak visszaállítására? kieszközölte-e, hogy azon 
tömlöczök megnyíljanak, melyekben ártatlan pol
gártársaink törvényes Ítélet nélkül szenvednek? 
kieszközölte-e, hogy akik külföldön nyomorognak, 
visszajőjenek a haza földére lehajtani fejőket ? 
El kell ismernünk, t. képviselő úr, kevés a sikere 
még eddigelé ezen politikának; de ha kimutatja 
tisztelt képviselőtársam annak bizonyos voltát, 
hogy épen az által fog hazánk alkotmánya hely
reállíttatni, ha G képviselőház megszűnik működni, 
ha akkor fognak a tömlöczök újra megnyílni és 
idegen földön szenvedő barátaink haza jöhetni, ha 
mi képviselők nem leszünk, nem kérünk, nem 
munkálunk: akkor igenis e többség, mely egye
dül a haza javát tartja szem előtt, kész leend tisz
telt barátom zászlaja alá állani. Míg ezen bizonyos
ságot ki nem mutatja, addig engedje, hogy köves
sük eddigi nézeteinket. 

Ezután engedje a tisztelt képviselőház türel
me, hogy a tanácskozások ily hosszas menetele 
után is igénytelen nézeteimet kifejezhessem. Tenni 
fogom ezt különösen Erdély körülményeinek s ér
dekeinek szempontjából, mint egyik erdélyországi 

képviselő — (Fölszólalás: Nem erdélyi!) mint azon ré
széből Magyarországnak megválasztott képviselő, 
M egyszersmind azon meggyőződéssel vagyok e 
teremben, hogy nem csak bizonyos tárgyakra szo
rítkozott képviselői körrel, mint a kormány ren-
delé, hanem magyar hazánk bárminő törvényho
zási tárgyára nézve jogom és kötelességem részt 
venni itt, hol egyedül van az erdélyi részeknek is 
legitim törvényhozása, és másutt 1848 óta jogosan 
nem volt s nem lehet. Azonban most esztendeje 
Erdélyben mégis külön országgyűlés tartatván, 
megjelentünk ott, mert csak ezen föltétel alatt jut
hattunk hazánk e törvényhozó termébe. 

Ott, épen tegnap egy éve, szemlét tartot
tam a fölött, hogy 1848 óta a birodalom mit 
vesztett el azon értékéből, melyet épen a birodalmi 
kormány hivatali utón számíttatott volt ki. Bocsás
sanak meg önök, tisztelt képviselőtársaim, és áldoz
zanak egy kevés figyelmet, ha én ma, épen egy év 
betekével, e számítást a lefolyt évről folytatva, önök 
elé terjesztem. 

A financzminiszterium azon kimutatásai sze
rint , melyeket az országos pénzügy-igazgatósá
gokhoz időnkint megküldeni szokott, 1856-ban, 
midőn még' Lombardia is a birodalomhoz tarto
zott, az egész birodalom katastrális értéke föl volt 
számítva 10,015,314,834 ftra p. pénzben. Ezen 
összegben az akkor oly sokképen megcsonkítva 
volt Magyarország értéke kerek számmal 1812 mil
lió forintra, Horvátország és Szlavóniáé kerek 
számmal 170 millió forintra, a Bánság és Vojvo-
dináé 436 millió forintra, Erdélyé 239 millió fo
rintra, Lombardiáé pedig 1,054,772,666 forintra 
volt számítva. E-tiz milliárdnyi értékét a biroda
lomnak, a birodalmi kormányférfiak nézetei szerint, 
terhelte 1848-ban csakis azon mintegy ezer mil
liónyi államadósság, mely már akkor megvolt, és 
igy kilencz milliárdnyi érték tisztán állott. Azóta 
tavalyig az államadósságok összege, ide értve az 
úrbéri kárpótlási összeget is, 3150 millióig hágott, 
és el volt veszve a birodalom egyik drága gyöngye, 
Lombardia, melynek értéke ezer millión fölüli; 
következőleg az 1848-ban megvolt kilencz milli
árdnyi tiszta érték az 1865-ik év végéig két harma
dára szállott. Az azóta lefolyt egy év alatt pedig 
elveszett a velenczei terület is, melynek értékét 
ugyanazon kimutatás 674.573,089 pforintra szá
mította ; s az államadósság, odaértve az úrbéri 
kárpótlást és az uj papírpénzt is, kerek számban 
mintegy 3500 millióra hágott: következőleg az 
1848-ban tisztán állott kilencz milliárd értékből 
több oda van négynél; és esztendő alatt, az 1865-ik 
év végével még megmaradt hat milliárd tiszta ér
tékből több veszett, el egy hatodánál; az eredeti 
bruttó tiz milliárdból pedig a jelenre alig marad 
fen tisztán fele. 
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Ez a következése az osztrák államférfiak azon 
hagyományos politikájának, mely szerint a trónt 
és birodalmat elveszettnek hiszik, ha Magyarország 
fölött, az annak függetlenségét és önállóságát biz
tosító alapszerződések és törvények ellenére, ural
mat nem gyakorolnak. 

Századok óta folytattatott e kísérlet ellenünk
ben halkkal és több-kevesebb rejtélylyel; de 1848 
óta nyíltan lépett föl. Erdély vala azon tér, hol 
működéseit leginkább űzte, nem válogatva a poli
tikában és erkölcstelen eszközökben. Rablás és 
gyilkolások közt uszította egymás ellenébe Erdély 
lakóit. Tátongó romok és családok gyászem
lékei tartják fen ma is azon rendszer nyomait, 
mely Ausztriát Magyarország romjain fölépíteni 
megkísér lette. Midőn egy ál-alkotmányosság ide
jében már megértnek vélte munkáját a végre, 
hogy Magyarország szétdaraboltatása formuláztas-
sék: Erdélynek 1863-ban, a törvényekkel ellen
kező, de czéljaíra kiszámított octroyált szabályok
kal, országgyűlést hirdetett. És hogy Erdély min
den nemzetiségei, bár töredékenkint megtagadják 
hazájokat, az egy Magyarországot, a tervelt egy
öntetű Ausztriába s annak törvényhozásába beol
vadjanak : nem vonakodott kísérleteit és üldözéseit 
kiterjeszteni a vallás szentélyéig, melynek egyik 
fő papját oltárától fosztotta meg azért, hogy az 
igazságot, a törvény, a kölcsönös szerződések, az 
eskük szentségét nem akarta Báál oltárára holo-
caustumként bünmerénynyel hozni, s annak izzó 
beljébe vég megégésre bedobni fő papságának dija 
gyanánt. ! 

Ü g y tetszik, tisztelt képviselőház! hogy a 
mostani korban élők szerfölött átengedték mago
kat azon benyomás hatásának, melyet mindnyá
junkra az ifjúságunk éveiben élvezett folytonos 
béke tett. Az államadósságoknak a béke éveiben 
fölhalmozásakor a számitásból kifelejtették, hogy 
ezen terhek hordozására s visszafizetésére készült 
szép tervek egy háború által összedőlnek, s azon 
adósságok mennyire fogják nehezíteni a háború 
esetére való költségeket is. Hazánk alkotmányos 
önállóságát alapszerződések és törvények biztosí
tották ; megvédte az a múltban a birodalmat, és a 
sanctio pragmaticának életet adott; belügyeinek 
az igazság postulatumai szerinti átalakulását az 
1848-diki törvények meghatározták; ugyanazon 
1848-diki törvények a kormányzás módját oly 
módon alakították át, mely még eddigelé a művelt 
világ minden államaiban a legtökéletesebbnek mu
tatkozott a végre, hogy az ország beljében a törvé
nyes rend a szabadsággal összehangzásban és a 
külellenség ellen a védelem lehetővé legyen. Ezen 
kormányzás alá helyezte a törvény az addigi kan-
czellári rendszer alatt némileg divergált Erdélyt 
is, mint olyant, mely azelőtt is a magyar korona 

tartománya volt. És mintha egy örök béke időt 
engedne addig, mig talán az ország életére és jól
létére egy a parlamenti miniszteri kormányzásnál 
is jobb rendszer találtatik föl: a helyett, hogy 
ezen kész organismus fölhasználtatott volna a trón
nak legitim alapon biztosítására, a nemzet jóllétére 
és védelmi erejének kifejtésére: centrifugális erők 
hozattak mozgásba, melyeknek fölizgatott műkö
dései, ha alapot nyerhetnének, egy kiszámithatla-
nul hosszú béke kellene, hogy fölosztó erejöket 
elveszítsék és ismét összehangozzanak. 

Mindig aaon meggyőződésben voltam, hogy 
a nemzetiségi izgalmak se a megcsonkított Ma
gyarországon, se az erdélyi részekben nem önkényt, 
nem az elemek természetes munkásságánál fogva, 
nem is a jogait minden nemzetiségekkel megosztó 
magyar elem túlhatalmaskodása miatt keletkez
tek ; hanem csinálták az osztrák államférfiak Ma
gyarország alkotmányos önállásának elnyomása 
végett. De egyszersmind hittem azt is, hogy ez 
lesz az ellenünk törekvéseknek azon eszköze, mely 
leginkább fogja megbőszülni magát épen az oszt
rák birodalom integritásának veszélyeztetése által. 
Hiszem továbbá, hogy megszűnnek e baj utófáj
dalmai is, elenyészik a bizalmatlanság a külön
böző nemzetiségek közt, ha Magyarország legitim 
törvényhozásának már valaha módja lesz koronás 
király által szentesítendő törvényeket hozni, és e 
törvények a haza különböző nemzetiségeit és érde
keit képviselő országgyűlésből kifolyó legitim 
kormány által, melynek létrejöttével minden eddigi, 
nem a nemzetiségek javára, hanem mindnyájunk 
ellen czélzó izgatások végkép megszűnnének, szint-
oly híven végrehajtatnának; mely törvények hoza
talában se elnyomás, se kedvkeresése a nemzeti
ségeknek, hanem egyedül az igazság, melylyel 
irányokban tartozunk, lehet a vezérelv. (Zaj. Hall-
juk!) 

De van egy más veszélyes oldala ezen elle
nünkben történt nemzetiségi izgatásoknak. Jelen 
korunkban az államok egymástól elszigetelve nin
csenek, ismeri bármelyiknek kormánya azon bei-
bajt, melylyel egy másik állam vesződik, és ha e 
ponton megsebezhető, azt igyekszik czéljaira föl
használni. Azon erők, melyek Erdélyben Magyar
ország integritásának megdöntésére működésbe 
tétettek, alig hiszem, hogy a külföld figyelmét ki
kerülték volna; és kérdem: lehetetlenség-e azon 
eset, melyben a birodalom fenállása iránt ellensé
gesen érző hatalmak oly módon szövetkezzenek, 
hogy annak dija Erdélynek Magyarországtól és 
az uralkodó háztól való elszakasztása, talán a Ti
száig , és egy más államtömbhöz csatolása le
gyen ? Ha ez nem lehetetlen, ha ez talán megtör
ténhető a közel jövőben : ránk maradt, a jelen or
szággyűlés képviselőire, mindent, mit alkotmányos 
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téren elkövethetünk, sietöleg megtenni a végre, 
hogy ily eshetőség meg legyen akadályozva. 

A fölolvasott két indítvány közül, tisztelt kép-
vitelőtársam Tisza Kálmáné, a kiegyezkedés fona
lát megszakasztja, mert lehetetlennek nyilvánítja 
az országgyűlés működésének további folytatását ; 
Pest belvárosa érdemdús képviselőjének indítványa 
pedig szintúgy sürgetőleg kiemeli hazánk alkot
mányos állásának restitutioját, de a közös érdekek
ből folyó ügyek kiegyenlítése végetti előmunkála
tokat a ház határozatához képest tovább folyta
tandóknak rendeli. 

Ha az elsőt fogadnók el , ezen országgyűlés 
mőködése meg lenne szűnve, következőleg az Er
dély s Magyarország közti egyesülés végleges szer
vezése ismét egy jövő bizonytalanságnak lenne 
fentartva. Es addig, az e teremben egyesült, de 
külön kormányzott Erdélyt a külhatalmak számí
tásai mindig jelen állásában fogják találni elunt 
kormányzásával azon bureaukratiának,melyet csak
nem egészen azon kormány hagyott hátra, mely
nek elve Erdély elszakasztása, Magyarország szét-
darabolása volt, melyben egy tettleg különálló 
tartománynak elszakasztása és az e fölötti alkudozá
sok, miként a közelebbről történtek is mutatják, a 
diplomatiának mindig könnyebben sikerülhetnek, 
mintha ugyanazon országnak szervezetéből egy részt 
k i akarnának szakítani, és a különböző nemzetiségek 
közti -vágyak és törekvések alkotmányos módon 
helyes útra nem tereltetvén, azokat az elszakaszíási 
tervnek valósítására használhatnák föl. 

A jelen ausztriai kormány a múlt kormányok 
által letett ezen bajt elhárítani idő közben nem 
fogja; egy összebonyolódott tömkeleget vett ez 
kezébe, és úgy látszik, a múltnak azon hagyomá
nyával, hogy az ausztriai államférfiaknak Magyar
ország fölött is uralkodni kell, még egészen szakí
tani nem tudott. A mi Magyarország irányában 
történik, vég elemzésben nem a mostani magyar 
kormány tagjaitői függ, hanem a döntő szavazat 
most is az osztrák államférfiaké. I ly küzdelmében 
Magyarország önállósága legitim elvének és az 
osztrák politika azon hagyományos törekvésének, 
hogy Magyarország ügyei fölött végleg' csakugyan 
ők határozzanak, Erdélyben a nemzetiség szétágazó 
törekvései megszűnni nem fognak, sőt fájdalom, 
legközelebbi tények is mutatták, hogy annak is-
métlésrée, mi 1848. és 1849. telén ott történt, al
kalmat adni, némely orgánumai az osztrák kor
mánynak nem vonakodnának, ha azt föladatukra— 
bár a legszerencsétlenebb számítással — alkalmas
nak vélik. 

Majdnem másfél százada telik, hogy elődeink 
a sanctio pragmaticát kötötték. (Zaj. Halljuk! 
Halljuk!) Megkötése után rögtön megkezdődött a 
harc2, és hazánk kölcsönös védelmi kötelezettsége, 
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! a felségnek német örökös tartományait illetőleg, 
nyugaton, - időnkint újult meg" ez, és ezen másfél 
század a sanctio pragmatica keletkezése óta csak 
két esetet mutat föl, melyben aharez keleten folyt, 
melyben az örökös tartományok ereje Magyaror
szágot ótaimazta volna: u. m. a I I I . Károly alatti 
második, és a József alatti török háborúk. U g y 
látszik, események állanak előttünk, melyek nyu
gat felől az örökös tartományokra nézve még 

i szükségesebbé teszik Magyarország védelmi erejét, 
mint eddig bármikor, de éjszak-keletről épen oly 
elkerülhetlenné teszik, hogy a szláv autokrata 
nagyhatalom szomszédjába helyzeti Magyarország 
erejéhez járuljon még más erő is. E tekintetben is-
az igazság a legjobb politika: szövetséget kötött 
Magyarország királyi házával ezen kölcsönös vé
delem fölött, és oly sok sérelmei mellett is ezen 
szövetségnek, mely annak Magyarország önállósá
gát biztosító ágán elkövettetett, lehozta annak 
erejét az oly sok legitimitást elseperni törekvő 
jelen időre. A közelebbről történtek láttatják 
ugyan Ausztriának német elemét egy a birodal
mon kivül eső nagy tömb felé vonzani; ezen vonzó 
erőt fokozva fejtette ki a múltban magának az 
ausztriai kormánynak folytonos törekvése a német 
császári korona visszaszerzése végett; elismerem e 
vonzó erő nagyságát, mely ha sikerülne, megfosz
taná Magyarországot azon szövetségestől, mely a 
jelen viszonyok közt neki a múltból fenmaradt. 
De tekintsünk szét az örökös tartományokon: nem 
tiszta németek azok, hanem nagyon is vegyítve 
szlávokkaL még pedig olyakkal, kiket se vallásuk, 
se alkotmányos szabadság utáni vágyuk nem en
ged az éjszaki szláv nagy tömb felé gravitálni, 
azok után, mik Lengyelországon mind vallás, mind 
alkotmányosság tekintetében elkövettettek, és foly
tonosan követtetnek el. í g y most is ezen örökös 
tartományok legtermészetesebb szövetségeseink a 
nagy német és nagy szláv elem közepett. 

Tisztelt képviselőház ! figyelemmel hallgattam 
azon nyilatkozatokat, melyek e tárgy fölötti vitat
kozásaink közt mindkét részről tétettek. Egy 
vezéreszme vonul mindeniken á t : (Halljuk! Hall
juk!) hazánk alkotmányos állásának visszakivánása, 
és ezen alkotmányos állásban, melyben munkál-
kodhatik, fejlődhetik és áldozhat a nemzet ereje, 
az ellenkezőben pedig eltörpül, teljes ragaszkodás 
a felséghez és áldozatkészség a trón megmenté
sére. A különbség a két nézet közt csak a módra 
nézve van, melyen a czél elérhető; a vezéreszme 
egy minden nyilatkozatokban, melyek jobb és 
bal oldalról tétettek. E g y képzelt egységen és a 
külhatalmak sympathiáján vélték előbb e trónt 
megszilárdíthatni; de sikertelenül. Átlátták ez 
elmélet sikertelenségét, és úgy látszott, 1859. vé
gével forduló pont állott elő, s más elv: a legiti-
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mitás elve, mely alapja volt a trónnak, és ezen 
birodalom keletkezésének, állíttatik föl annak meg
mentésére ; de eseménynek kellett közbejönni, 
mély belátásu, jó akaratú magyar államférfiaknak 
kellett hibázni emberismeretökben, hogy a régi 
alap újból letétele oly osztrák államférfi kezébe 
jusson, ki a birodalom fő ereje: Magyarország ál
lamjogai irányában épen a legitimitást, maga a 
sanctio pragmatica által biztosított legitimitást 
ignorálja. Bukott e rendszer i s ; más, a jelen kö
vetkezett be. A béke a külhatalmakkal, mely már 
1859-ben meg volt törve, még inkább megzavaro
dott ; a birodalom nagyhatalmi állása alátörpülve, 
maga a trón megingatva. Itt áll Magyarország kép
viselete, ily zúgó átalános vihar közepett, mely 
mindent megbontani indul meg : s jelszava, vezér
eszméje most is az, mi mindig, mi századok alatt 
eldődeinké, mi adynastiát Magyarország trónjára 
helyezte és megtartotta: legitimitás, és a szerző
dések, a törvények szentsége. És e jelszó nem egy 
párté; ez mindeniké, a nemzet képviselőié, az or
szágé átalánosan. Ha még most is tömkeleg alakul, 
vagy fenmaradhat, mely Magyarország megkoro
názandó királyától e jelszót elzárja; ha a felség 
a nemzet átalános ragaszkodását annak alkotmá
nyos állásában trónjának védelmére igénybe nem 
veszi; ha ezen alkotmányos állásunkat, melyben 
egyedül működhetünk, vissza nem adja: akkor itt 
Isten keze van, és mi egyebet nem tehetünk, csak 
egyet: teljesítjük kötelességünket hazánk, alkot
mánya és a trón iránt, akár legyen sikere, akár nem. 

Pártolom Pest belvárosa érdemdús követe 
indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk! 
Szavazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Ivánka Imre! 
Ivánka I m r e : Én ugyan kivántam volna 

néhány észrevételt tenni; de mivel attól tartok, 
mint az előttem szóló, ki azt ígérte, hogy rövid 
lesz, ŝ  nem tévé: inkább föltétlenül elállók a szó
tól. (Éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Berzeviczy Tivadar! 
Berzeviczy Tivadar: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Szontagh Pál! 
Szontagh Pál: Elállók. 
T ó t h VillllOS j e g y z ő : Rudnyánszky Fló

rián ! 
Rudnyánszky Flórián: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Perczel István! 
Perczel István: Én ugyan el nem állok, 

hanem azért a lehetségig rövid leszek. (Helyeslés.) 
Ugyanazért legelőször is a leiratra mondom 

el véleményemet. Fájdalommal tapasztalom, hogy 
e leirat Magyarország törvényes állapotának v i s 
szaállítását még folyvást alku tárgyává teszi. Én 
hazánk alkotmányának visszaállítását minden al
kun kivül állónak tartom: mert valamint Magyar 

országnak alkotmányához elidegeníthetlen joga 
van, úgy szintén viszonyos kötelessége, elmulaszt-
hatlan kötelessége annak, ki Magyarországnak 
törvényes királya akar lenni, hogy Magyarország 
alkotmányát visszaállítsa. Ezt a leiratra nézve. 

Áttérek az indítványokra, és itt ismét rövid 
leszek. Én nem pártolhatom Deák Ferencz érde
mes képviselőtársunk indítványát, a mennyiben az 
a 67-es bizottságot oda kívánja utasíttatni, hogy 
a 15-ös bizottság munkálatát folytassa: nem pár
tolhatom azért, mert nekem a 15-ös bizottság mun
kálata nem tetszik, nem kell ; (Helyeslés balról) 
nem tetszik, nem kell pedig azért, mert ón abban 
hazánk érdekeire nézve nagy veszélyt látok: nem 
akarom tehát, hogy ezen javaslat hivatalos alakot 
nyerjen és hivatalos alakjában tán még nagyobb 
veszélyt hozzon a hazára. Minthogy pedig Tisza 
Kálmán érdemes képviselőtársam indítványa ál
tal a czélboz szintén eljutunk, pártolom Tisza Kál
mán indítványát, mely szerint a 6 7-es bizottság 
munkálkodása szüntettessék meg. Ez, azt hiszem, 
elég rövid volt. (Éljenzés balról. Felkiáltások: Sza
vazzunk !) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Zsámbokréthy Jó^ 
zsef! (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Zsámbokréthy József : A ház kívánságá
nak megfelelni óhajtván, elállók a szótól. (Éljen!) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Ragályi Ferdi
nánd ! (Szavazzunk!) 

Ragályi Ferdinánd: Tisztelt ház! Azon 
leiratok közt, melyek 61-től fogva hozzánk érkez
tek, eredményre nézve semmi különbség sincsen. 
Az eredmény az, hogy tényleg nincs alkotmány. 
Sőt mig a hatalom azt mondta, hogy : „Elvettem, 
mert szükségem volt rá, most tényleg az enyém," 
ezt megértettem; ez a siker joga; — de ha azt 
mondja, hogy elismeri jogunkat, és tettleg még 
sem adja vissza alkotmányunkat; ha azt mondja, 
hogy: „Egy részét visszaadom, de csak úgy és 
akkor, ha ti lemondtok Magyarország állami lé
tének föltételéről," azalatt pedig folytatja a szeren
csétlen gazdálkodást, ezt, uraim, nem értem; ez 
hybrid szülött, politikai szörny, melynek atyja a 
jogfolytonosság, anyja pedig a folytonos jogtalan
ság. (Helyeslés.) És, uraim, bár az eredmény ugyan
az, az nézetem szerint egyszersmind lealázó. Nem 
elég, hogy mindenünktől megfosztott bennünket a 
hatalom; most azt akarja, hogy megfosztatásun
kat magunk sanctionáljuk. (Helyeslés a, bal olda
lon) Nem elég-, hogy anyagilag tönkre tett ben
nünket — bár önmagát is: most egyetlen vagyo
núnkra, nemzeti becsületességünkre alkuszik. (Úgy 
van! a bal oldalon.) Ez, uraim, a hatalom paritás-
theoriája, hogy mindenekben egyformák legyünk. 
A hatalom, úgy látszik, most sem látja át, hogy 
azon út, melyen eddig rohant, a föloszlás és enyé-
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szét útja. Nem akarja átlátni, a mit már az egész 
világ lá t : és ez, az erő nélküli makacsság folyto
nossága. 

En, t. ház, 61-től fogva mindig azon véle
ményben voltam, adja vissza a hatalom nekünk 
egészen azt, a mi a mienk, az alkotmányt: és akkor 
mi készek leszünk oly kiegyenlítésre, mely hazánk 
függetlenségével összeegyeztethető; de addig sem
minemű actioba nem bocsátkozhatunk. 1865-
ben a képviselőháznak többsége ettől eltért. En, 
bevallom gyöngeségemet, azon reményben , hogy 
a hatalom, elismerve a delictumot, restituálni fogja 
az oblatumot, a többséggel szavaztam: de látva, 
hogy a kormány, a hatalom makacsul ragaszko
dik jogtalanságához, véleményem az, hogy a kép
viselőház térjen vissza 1861-iki álláspontjára. 

És itt, t. ház, ellenkező véleményben vagyok 
az okkal, kik ezt következetlenségnek látják. É n a 
morált ügy tanultam, hogy ha az ember hibázik 
és hibáját belátva megtér, ez koránsem követke
zetlenség; ha valaki ellenben azt mondja: „De más 
a politikai morál," ezt a morált megtagadom, mert 
ez fedezne minden jogtalanságot, és a hatalom azt 
mondhatná nekünk : „Nem adom vissza, a mit tő
letek jogtalanul elvettem, mert a politikai morál 
következetlenséggel vádolna." (Úgy van! a hal ol
dalon.) 

Én azon t. képviselőket, kik azt mondják, 
hogy ez szakítás, mindig úgy értettem, hogy nem 
ők mondják azt nekünk, hanem a hatalom mond
hatná nekünk. Csakhogy a hatalom sem mond
hatná, mert: turpe est doctori, si culpa redarguit 
ipsum. (Helyeslés bal felöl.) Hiszen ő szakított, még 
pedig elszakította törvényeinknek az 1 723 iki azon 
részét, mely a habsburg-lotharingi házat Magyar
ország irányában kötelezi. És ha mi azt monda
nók: „Te elszakítottad a kétoldalú szerződés azon 
részét, mely +éged kötelez, igy mi szintén föl va
gyunk, jogosítva elszakítani a minket kötelező 
részt:" ez volna szakítás; — de épen az ellenke
zőt mondjuk: „Szüntesd meg a szakítást, de addig, 
míg szerződésbeli kötelezettségedet nem teljesiten-
ded, új szerződésről szó nem lehet." 

Azon kérdést, t. ház , hogy mi fog történni 
akkor? ezt a kérdő bizton tudhatta, hogy nem 
fejtheti meg senki: mert az a jövő, a gondviselés 
titka, melyet megfejteni halandónak nincs hatal
mában. 

Hanem engedje meg a t. ház, hogy én is te
gyek egy kérdést. Mi óvatosabb, a sors kereke elé 
akarni magát vetni valakinek a végett, hogy azt 
föltartóztassa ? vagy pedig azt mondani; „Uram, 
legyen meg a te akaratod" ? — Vagy megfordítva 
a tételt, mi óvatosabb: megtartani akarni azon 
viszonyt, melyben egy beteg testtel törvényeink 
értelmébe n jogilag csak a kalap közös ? vagy pe-

zár ! 

dig ezen beteg testtel az eddiginél szorosabb vi
szonyba jutni akarná ? (Helyeslés a bal oldalon) 

Hallottam még azt is mondani, hogy — nem 
akarom annak nevét mondani — „a ki ennél job
bat tud, álljon elő!" Igen szeretném, megvallom, 
képviselő úr, ha a felelettel örökre adós maradhat
nék ; de ha csakugyan jönni fog, a minek szerin
tem nem szabad lett volna jönnie, akkorra tartom 
fen a feleletet. 

T. ház! Én merem állítani, hogy ezen ház
ban senki sincs, ki inkább kivánná az időknek 
azon teljességét, mely már egyszer ránk nézve is 
alkalmas volna az actióra; de lemondással kez
deni meg az actiót, ez a rák actiója. Ennél többre 
becsülöm a mozdulatlanságot: mert ha előre nem 
mehetek, legalább nem megyek vissza. 

Ennélfogva pártolom Tisza Kálmán indítvá
nyát. (Helyeslés a bal oldalon. Szavazzunk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Teleki Domokos 
gróf! 

ld. Teleki Domokos gr: Elállók! 
Ráday László gr. jegyző: Míletícs Szveto-
(Nincs itt!) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Gajzágó Salamon! 
Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! (Szavazzunk!) 

Nagyon rövid akarok lenni. Kétségtelen az, hogy 
a kegy. kir. leiratban nekünk igért föltételekkel 
meg nem elégedhetünk. Kétségtelen az, hogy e 
házban nincs ember, ki azt, a mi minekünk most 
igértetett, elfogadni képes legyen, a nélkül, hogy 
a haza alkotmányán a legnagyobb sérelmet ne 
ejtené. Én azt hiszem, hogy a házban e tekintben 
véleménykülönbség nincs: s azért véghetlen meg
lepett engem Madarász József képviselőnek a ház 
többségéhez intézett ama vádja: miként van az, 
hogy a háznak többsége a kormányra befolyással 
birni nem tudott? T. ház! én tudom azt, hogy a 
többségnek befolyása szokott lenni a kormányra; 
sőt többet tudok, tudom azt, hogy a kormány ma
gának a többségnek szokott kifolyása lenni, — de 
csak ott, hol a miniszteri padok nem üresek, mint 
nálunk, hanem telvék a törvényes többségnek vá-
lasztottaival, kik a többség értelmében kormá
nyozván, nem jőnek abba a szükségbe, hogy pe
res ügyeiket a Madarász József által id ézett udvari 
főkanczellárhoz, a rókához delegálják. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) T. ház! mi, azt hiszem, nyugodtan 
állunk azon vádak elé, melyeket Madarász J . úr a 
többség ellenében, szerintem sokaki több bátor
sággal, mint gyöngédséggel emelt. (Ziígás a bal 
oldalon.} Ismételni lehet ezt bátran, mert nem hi
szem, hogy, előadva a többség eddigi tetteit — s 
a miről nem is akarok legkevésbbé kételkedni — 
előadásában hü lévén a történtekhez, valaha Ma
darász József tír hazánk történelmét, mint általunk 
már megfertőztetett rongyot szemünk közé dob-
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hassa. És nem hiszem, tisztelt képviselő úr, hogy 
se mi egyenkint, se azon nemes férfiú arcza, ki 
minket e nehéz és önfeláldozó csatákon vezérel, 
mindenre, mit eddig tett, valaha szégyenpirral bo-
rittassék el. Mert a t. képviselő úr tudni fogja azt, 
hogy azon ember, a ki Krisztus keresztjét fölvinni 
segített a hegyre, habár fáradalmas, nehéz munká
jában némelyektől gúnyoltatott is, ezen gúnynak 
nyilait nem érezte, 6' csak egyet tudott, csak egyet 
érzett, azt t. i., hogy midőn ezt tette, kötelességét 
teljesítette. (Elénk helyeslés a jobb Maion.) Nem 
akarom a t. ház figyelmét — noha szándékom lett 
volna — a dolog érdemleges vitatásával fárasztani; 
csak épen annyit akarok mondani, hogy én, ha 
vannak, kik aggódnak, részemről tiszta lelkem- s 
meggyőződésemből osztom aggodalmaikat: mert 
ránk nézve is kevés vigasztalás fekszik a kir. le
irat azon szavaiban, hogy reményeink küszöbéhez 
értünk. Mit ér nekünk, t. ház, hogy a küszöbhöz 
értünk, ha az, a mit szeretünk, a mit visszanyerni 
óhajtunk, a küszöbön belül van, s ahhoz jutni 
majdnem lehetetlenség, miután mi a küszöbön túl
lépve mindazokat elnyerni kívánjuk *? Mi forrón 
óhajtjuk azt, a mit Komárom városa t. képviselő
jének a 24-ikei országos ülésben mondott azon sza
vai kifejeznek, miszerint Magyarországot nem 
annyira írott törvényei, mint összes hazafiainak 
hazafiusága s kitartása mentheti meg'. Azért kér
jük, hogy a mi jó szándékainkat épen úgy tiszták
nak tartsák, a mint valóban mi a másik oldalról 
azt elhiszszük. 

Ennek következtében, nem akarván tovább 
fárasztani a t. ház türelmét, DeákFerencz indítvá
nyát minden részben pártolom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Gubody Sándor! 
Gubody Sándor: Elállók. 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Faúr János ! 
Faur János: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Pap Lajos! 
Pap Lajos: Elállok. 
TÓtll Vilmos j e g y z ő : Hosszú József! 
HOSSZÚ József : T. képviselőház! (Szavaz

zunk!) Rövid akarok lenni, részint azért, mert a 
mit mondani akartam, már mások elmondták, ré
szint . pedig azért, mert nem akarok visszaélni a 
ház türelmével. 

A ház asztalára két indítvány van letéve: az 
egyik az, melyet Tisza Kálmán, a másik, melyet 
Deák Ferencz nyújtott be. Mindkét indítvány 
megegyezik abban, hogy fölírjunk; de nem abban, 
hogy mit kell azután cselekednünk. Én csak arról 
akarok szólani, hogy melyik ezek közül a követ
kezetesebb, s melyiket kell elfogadnunk ? 

Uraim ! tekintsünk vissza e háznak munká
lataira, és akkor nem akarva is be kell látnunk, 
hogy nincs más út, mint az, hogy kövessük Deák 

Ferenczet. F . évi márczius 8-kán leérkezett egy 
kegy. kir. leirat. Ezen leirat merőben megtagadta 
hazánk alkotmányát, megtagadta az 1848-ki tör
vények revisio előtti elfogadását; és mégis, uraim, 
azon egyének, kik most azt mondják, függesz-
szűk föl a munkálkodást, akkor nem csak azt 
mondták: válaszszunk a közös ügyekre nézve egy 
67es bizottságot, de e bizottságot meg is válasz
tották, s abban részt is vettek. Most ismét egy 
másik kir. leirat érkezett le, mely a dualismust 
elismeri s elvben elfogadja. Megígéri a kormány, 
hogy ha a közös ügyekre nézve in principio meg
egyezünk, kifogja nevezni a minisztériumot, mely
nek közbejöttével fogja a nemzet revideálni a 
48-iki törvényeket. Ugyan mondják meg, uraim, 
miért ne lehetne most tovább folytatni a munkál
kodást, hacsak azt nem akarjuk, hogy a követ
kezetlenség vádjával illettessünk? Nem tartanak, 
uraim, attól, hogy a nép, mely bennünket meg
választott, átlátván, hogy mi akasztjuk meg az al
kudozásokat : minkét fog átkozni ? Nem gondol
ják meg, uraim, hogy a nép, mely 18 évtől fogva 
megunta ezen állapotot, szemünkre vetendi, hogy 
nem teljesitettük kötelességünket ? (Nagy zaj. El
lenmondás.) Ura im! a nov. 17-ikei leirat egy jobb 
jövőre nyújt reményt. Meglehet ugyan, hogy csak 
szemfényvesztés; de ha mi leszünk okai annak, 
hogy a nép ne győződjék meg arról, hogy a no
vemberi leirat csakugyan szemfényvesztés, akkor 
méltán fog minket átkozni. Uraim! meg vagyunk 
híva azért, hogy a közös ügyeket elintézzük; meg 
vagyunk híva azért, hogy az unió szabványait ki
dolgozzuk. A nem magyar nemzetiségek sürgetik 
a nemzetiségi törvény alkotását, az összes nép 
kivan megyei képviseleti törvényt. Erre bizottsá
gok rendeltettek. A baloldaliak szép phrasisokkal 
kívánják ezen ügyek elintézését, csakhogy a 
helyett, hogy a bizottságokat a munkálatok be
végzésére utasítanák, a munkálatok fölfügesztését 
kívánják. Van-e ebben következetesség? Én 
legalább nem látok. (Balról nagy zaj.) A mi pár
tunk a nemzetiségi ügy elintézéséről nem szólott; 
de hiszem és reménylemjiogy a midőn a 6 7-es bizott
ság folytatja munkáját, a nemzetiségi bizottság 
sem fog szünetelni. Tudom én, hogy nem lehet 
törvényt hozni felelős minisztérium nélkül; tu
dom én , hogy nem lehet törvényt alkotni, ha 
nincs koronázott király, ki azokat szentesítse. De 
ha mi a projectumokat elkészítjük, bizonyosan 
megnyugtatjuk azon nemzetiségeket, melyeket a 
kormány mindig az alkotmány ellen használt föl, 
s azok lesznek legőszintébb testvéreink, kik életű
ket és vagyonukat fogják a hazáért és alkotmány
ért föláldozni. Ezekből kiindulva, ha csakugyan 

I nem akarunk következetlenek lenni, (Zaj) Deák 
1 Ferencz indítványát pártoljuk. 
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S ezt, uraim, a lovagiasság is követeli, a 
melylyel ezen országgyűlés mindig dicsekedett. 
Szégyenitsük meg a lajtántuli skriblereket és 
szájhősöket, a kik azért, hogy ötéves alkotmá
nyukat fölfüggesztették , kígyót, békát kiáltanak 
a mostani kormányra ; muttassuk meg nekik, 
hogy, habár ezer éves alkotmányunk tizennyolcz 
év óta van felfüggesztve, hogy, habár e 18 év 
minden vagyonunkat fölemésztette, mi mégis bi
zalomteljesen fordulunk császár ő felségéhez,(Nagy 
zaj. Nem ismerünk császárt!) kérve, állítsa vissza ' 
alkotmányunkat. (Zaj.) Munkálkodjunk tovább, 
uraim, fogadjuk el a 15-ös albizottság munkála
tát. {Nagy zaj és derültség a bal oldalon.) Csak így 
fogjuk megmutatni, hogy kivánatainkat nem a 
szerencsés vagy szerencsétlen körülményekhez al
kalmazzuk ; csak igy fogjuk megmutatni, uraim, 
hogy mi nem a szenvedélyesség politikáját követ
jük , hanem csak azt kívánjuk, a mihez jogunk 
van, csak azt kívánjuk, mi a mienk. 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. (Zaj. 
Szavazzunk! Holnap! Ma! Halljuk az elnököt!) 

Elnök : Tisztelt ház ! A házszabályok értel
mében az elnök a képviselők kívánsága szerint 
tartja, vagy oszlatja föl az ülést. Meg fogja tehát 
engedni a tisztelt ház, ha a képviselő urak véle
ményét kérem mindenekelőtt a fölött, mit méltóz
tatnak határozni, miután úgy tudom, hogy sokan 
vannak, kik ma még folytatni óhajtják a tanács
kozásokat. Méltóztassanak fölkelés által az iránt 
nyilatkozni, kívánják-e ma folytatni a tanácsko
zást, vagy pedig holnap ? A kik ma akarják foly
tatni méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A több
ség óhajtja, hogy az ülés ma folytattassék. Méltóz
tassék tehát a jegyző úr fölszólítani a következő 
szónokot. 

Várady Gábor: Méltóztassék megengedni, 
nem volt kitűzve azon kérdés, hogy kik álljanak 
föl: vajon a kik ma folytatni akarják-e, vagy akik 
nem. (Fölkiáltások: Fii volt téve a kérdés! Ki van 
mondva a határozat!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. Hivatkozom a ház 
valamennyi tagjára, hogy a kérdést kitűztem és 
világosan megmondtam, hogy azok keljenek föl, 
kik az ülést ma kívánják folytatni. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : (Halljuk! Halljuk Deákot!) 
A mi a folytatás kérdését illeti, mihelyt vannak 
többen, kik a szótól elállani nem akarnak, azokat 
a szótól elzárni még csak morális pressio által sem 
tartom czélszerűnek. A másik pedig, a mire a tisz
telt házat figyelmeztetem, az, hogy az ügy nagyon 
fontos, és a vég eredményt még azon esetre is, ha 
nagyon soká folytatnék a tanácskozást, alig fog
juk már ma elérni, már csak azért sem, mert a 
szavazás nem történhetik meg, mivel sokan nem 
számítottak arra, hogy ma be legyen végezve a 

tanácskozás, és bizony számosan hiányzanak a ház 
padjairól. Ha tehát a tanácskozásokat ma be nem 
zárhatjuk, azt is figyelembe kell venni, hogy a 
ház figyelme kifárad órákig tartó tanácskozások 
által; ez pedig nem oly tárgy, melyről az ember 
mintegy könnyen odavetve beszélhet, nem oly 
tárgy, melynél a beszédek megítélésére feszült fi
gyelemmel ne kellene lenni. Én tehát azt hiszem, 
folytassuk a tanácskozásokat holnap; (Helyeslés) 
vagy ha még egy ideig, például egy fél óráig akar
nának szólani némelyek, ez ellen senkinek sem 
lesz ellenvetése. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha jól fogtam föl a nagyérdemű 
képviselő ur nyilatkozatát, ő nem akarná semmi 
morális pressio által a talán már túl a rendén is 
igénybe vett figyelem fentartása által ezen tárgyat 
siettetni. De á háznak már van egy határozata, 
mert midőn a kérdés föltétetett, hogy folytassuk-e 
jelenleg a tanácskozásokat, vagy nem, azokat a ház; 
folytatni kívánta. S azt tartom, ezzel nincs ellen
tétben az, a mit a nagyérdemű képviselő úr mon
dott, t. i. ne folytassuk addig, míg a figyelmet túl
fárasztjuk ; hanem vannak még néhányan, kik 
szólni akarnának: ám tessék beszélni. 

Ráday László gr. jegyző: Szílády Áron! 
(Szavazzunk!) r 

Sz i lády Á r o n : Tisztelt ház! Ha a közvetlen 
előttem szólott urak elálltak volna a szótól, hogy 
a ház figyelmét ne fáraszszuk, én is szívesen eláll
nak ; de minthogy ez nem történt, sőt meg kell 
győződve lennem, hogy a közvetlen előttem mon
dott szavak némelyike még hosszabbra fogja nyúj
tani s keserűvé is teheti a vitát: szólni fogok, de 
csak röviden és összevontan. Szólni akarok külö
nösen az okokhoz, melyek előttem elmondattak, 
indokolván egyszersmind saját szavazatomat. 

A túlsó félen fölhozott okok közt találok egyet, 
a melyet az illetőt, képviselő ur az általa a végre 
előterjesztett erősségek között, hogy a 67-es vá
lasztmány működésének folytatása szükségesnek 
lássék, mint fontosabbat, okadatolása és indokai 
legvégére helyezett; de a melyet én, megvallom, 
nem tudok egyébnek nevezni, mint fictionak. Ezt 
találtam én épen azon sok meggyőző erővel, sok 
művészettel előadott szónoklatban, melyet Horvát 
Boldizsár képviselőtársunk elmondott. Az monda
tott ebben, hog-v nekünk ki kell békülnünk Auszt-
r iával: „mert azon eventualis esetre, ha közös erő
feszítésünk daczára sem sikerülne Ausztriát fentar-
tanunk, legalább elérnők azon czélt, hogy egy be
következhető katastrofa Magyarországot, mint ren
dezett államot találná itt, s a hatalmaknak min
denesetre nehezebb lenne egy létező államot min
den ok nélkül az élők sorából kitörülni, mintsem 
ellenkező esetben a tényleg nem létező Magyaror
szágot ignorálni." 
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Szép hangzású e szó, ez eszme, e gondolat! 
Elbájolt talán ezúttal is bennünket, s ennek tulaj
donitható, hogy a vita eddigi folyamán ellenve
tésre nem talált. Ki ne emlékeznék közülünk öröm
mel p. o. a Nagy Lajos korabeli magyar biroda
lomra, s ne volna hajlandó ama dicső múlt vissza
térése reményével csüggni a jövendőn? En azon
ban csodálom, hogy ezen eszme épen most és azon 
részről lett kimondva, s csodálom, hogy a t. kép
viselő ur ezen velem együtt nem csodálkozik. I ly 
válságos időkben, mint a mostani, azon részről én 
még mindig azt hallottam hangoztatni, hogy Ma
gyarország Ausztriától külön fen nem maradhat, 
addig áll, mig ez létezik, s ha ez bukik, Magyar
ország sem lesz képes önnönmagát fentartani. Le
hető lesz-e tehát ez épen mostan, midőn — a mint 
a jelek mutatják — a jelen kibéküléssel, ha azt 
érjük, szorosabban kapcsolódunk Ausztriához ? — 
A jövendőt ép oly kevéssé tudhatom, mint t. kép
viselő ur, azért csak a múltból veszek és merítek 
tanúságot. Nem megyek följebb, mint a „vitám et 
sanguinem"-féíe — nem tudom másként nevezni 
—' hatásos parádé jelenetéig. Ha ott nem a lelke
sedés és a magyar becsületre való hivatkozás ál
tal felköltött könyörületesség ragadta volna csu
pán őseinket, hanem a haza külön érdeke s nem
zeti létünk erősbülése szintén szemmel lett volna 
tar tva: őseink tán nem eresztették volna el a fo
nalat, a midőn bogot köthettek vala azon, s mi 
most épen annyival volnánk erősebbek, a meny
nyivel gyöngébbek vagyunk. (Bal felöl éljenzés.) 
Épen a mostanihoz hasonló válságos pillanatok
ban kellett nekünk mindenkor előlépnünk, oda
adás és önfeláldozásunk által megmenteni a ve
szendő ügyet, saját magunk romlására vezető ma
gunk gyöngitésével. Mindannyi esetben az volt 
mondva, és elhittük, hogy ráérünk saját ügyein
ket azután rendezni, ha legyőztük a közös ellen
séget ; hogy ráérünk a kormány és magunk kö
zött majd csak akkor egyezkedni, ha külveszély 
nem fenyeget. Most még ennél is többet követel
nek tőlünk. Ezért nem hiszem, hogy ha a kibékülés 
mostan jelzett útján haladva, bekövetkeznék Auszt
ria szétmállása, mi itt compact magyar biroda
lomként azontúl is létezhetünk. A közös ügyek \ 
mostani alakban követelt elintézése okvetlenül kö
zös sírba visz bennünket Ausztriával. Most sem , 
lenne különb sorsunk, ha az osztrák birodalmat 
önfeledten, jogaink áldozásával igyekeznénk uj 
erőre hozni alélt helyzetéből. Mint mindig, most 
i s úgy járnánk Ausztriával, az ausztriai kormány
nyal, mint a tátos gyermekével az anya. A tátos 
gyermek, a rege szerint, két sor foggal jő világra 
és anyja fejére nő, s az anya nem bir vele: mert 
mig a tátos ereje folyvást nő és gyarapodik, az 
anyáé ugyanazon mértékben fogy. í g y vagyunk 

mi is Ausztriával: kisegitjük a veszedelemből, ki
békül velünk a maga szokott módja szerint, mely 
kibékülés csak látszólagos, és bennünket mindig-
gyengít ; az elsatnyult fejünkre nő, s minden erő> 
melyet az egyesülésből mi is várnánk, őbele szi
várog által. Nem azért hozom én ezt föl, mintha 
egyezkedni nem akarnék ; sőt azt mondom, hogy 
béküljünk ki Ausztriával, csakhogy oly föltéte
lek alatt, melyek a kellő biztosítékokat nemzetünk
nek fentartják, és ezen biztosítékok ne legyenek 
puszta fictiók. A kibékülés ne tegye tönkre állami 
fenmaradásunkat és létünket : mert különben is
mét mi leszünk a tehetetlen anya, ki kebelén nö
velte háládatlan gyermekét. A múltban legalább, 
Ausztria sohasem gyakorolta irányunkban se a 
nagylelkűség, se a hála erényeit. Országunk ne
gyedfél százados történetéből meríthetjük e szo
morú tanúságot. (Helyeslés.) E n ezt így látom és-
igy fogom föl. 

Horvát Boldizsár képviselő úr beszédében ta
lálok egy bibliai képet, melyet érintenem kell még 
azon csillapító helyreigazítás után is, melyet meg
nyugtatásunkra tett — s épen az ő mentsége érde
kében, miben az imént Detrích képviselő úr is se
gítségére volt, kell azt érintenem, s a szomorú 
igazság kiderítése végett kiegészítenem. Sámsont 
hozta föl, s azokat, kik az ő politikáját akarnák 
követni, s mint ő, ellenségeit a philisteusokat ma
gával együtt, úgy ezek is kidöntve az oszlopokat, 
a romok alá ellenségeiket magokkal együtt elte
méinek. Irigyleném a t. képviselő úr szemüvegét, 
ha azon ily sámsoni erőt tudna fölfedezni bennünk 
vagy nemzetünkben. Én a magamén keresztül nem 
tudom azt föltalálni. Inkább azt hiszem azonban, 
hogy ő nem fegyverzett szemének tulajdoníthatja 
e látomást, hanem azon nagyon sokszor igaz kö
rülménynek, hogy ha az ember szónoki kothurnus-
ban jár, rendesen nagyot szokott lépni. (Derültség, 
éljenzés a. bal oldalon.) Sámsonnak felesége volt 
Delila. Mi negyedfélszáz éves házasságban élünk 
az osztrák kormánynyal. (Derültség.) Sámsonnak 
a hajában volt ereje és haját Delila levágta; a mi 
Delilánk bennünket már régen megnyírt, megkop-
pasztott, (Derültség) nekünk nincs többé erőnk 
arra — mint Sámsonnak nem volt, míg haja ki 
nem nőtt — hogy az épületet oszlopaival együtt 
magunkra döntsük. (Helyeslés a bal oldalon.) Hogy 
is mondhatnák tehát, hogy mégis mi akarnók a 
tetőzetet, melyet az absolitismus oszlopai tartanak, 
magunkra szakítani, és ekként boszuból megto
rolni a bécsi politikát ? Nem mi leszünk azok, ha 
ama tetö'zetnek be kell omolni, kik oszloprengető 
erőnkkel — a mi nincs — azt magunkra s elle
neinkre ontjuk, hanem az igazságos Isten nehezedő 
haragja, és azon kéz, mely hajdan Balthazár ki
rály elé a falra irá a vészjósló szavakat. Nem aka-
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xom a jelen viták alatt különben is sok nyelvű 
idézetek tarkaságát szaporítani: azért lefordítom 
magyarra azon szavakat: „Megmérettél, megszám
láltattál, és híjával találtattál, azért eloszlatott a te 
országod a Média- és Persiabelieknek." 

Ha már benne vagyok, t. ház, a bibliában, 
tovább kell folytatnom a képeket, mert sokat, igen 
sokat hallottam, a mennyi elég lett volna egy me-
thodinta meetingben is. Tisztelt barátom Szász 
Károly szintén hozott föl egy bibliai képet, az egy-
talentomos szolgáról. Kisértsük meg ezt is kiegé
szíteni. Kegyetlen ember volt ennek gazdája, ki 
maga mondja pirongatott szolgájának, hogy ő „ott 
is arat, a hol nem vetett, s a hol nem vet is, taka
rít," midőn a szolga az elásott s nem forgathatott 
talentommal beszámol. T. ház! a mi szegény né
pünk, a mi gazdánk, még ott sem aratott, a hol 
vetett; de én azért még sem hiszem, hogy ő oly 
kegyetlen. Megosztjuk vele, s ö' mivelünk a nyo
morúságot továbbra is ; és ha haza megyünk, nye
reséget ugyan nem hozva, de megóva teljes mér
tékben, a mi ránk volt bizva, azt gondolom, nem 
fogunk azzal fenyegettetni, a mivel a bibliabeli 
szolga: „Gonosz és rest szolga! kellett volna az 
én pénzemet a pénzváltóknak adnod és nyereség
gel vettem volna el az én pénzemet" •— mert mi 
nem hazárdjáték üzésére küldettünk ide. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

A harmadik bibliai képet épen most hallot
tam az előttem szólótól Jézus keresztre feszítéséről. 
Megvallom, nem hoztam volna itt elő azon ember
barát példáját, ki a Jézus keresztfáját segített 
emelni: annyival inkább nem, mert meg vagyok 
győződve, hogy azon átalánosan tisztelt férfiú, 
kire e hasonlat alkalmaztatott, nem várna mon
dást arra nézve, hogy a keresztfát, melyre a nem
zet szabadsága s a haza üdve lenne fölfeszítendő, 
hajítsa és vesse el, s ne emelje a Golgotára. (He
lyeslés.) 

Nem élek vissza, uraim, a türelemmel; csak 
még egy szintén nagy nyomatékkal mondott ok
ról akarok emlékezni. Mint eddig, idézném most 
i s ; de megvallom, nem emlékszem már , melyik 
képviselőtársam említett egy okot arra nézve, 
hogy nekünk, illetőleg a 67-es bizottságnak foly
tatnia és bevégeznie kell működését. Azt hozá föl 
okul: ha nem folytatjuk munkálkodásunkat, Bécs
ben, vagy nem tudom hol, majd azt fogják mon
dani, hogy „nem tudtunk, vagy nem akartunk 
felelni." Ú g y emlékszem, t. ház. ez mondva volt. 
Én ez okkal, e mentséggel nem állnék elő, én az 
ily mentséget nem hoznám föl: mert nem tartom 
a t. ház méltóságához illőnek; én az ily mentsé
get meghagynám a csacska nők mentségéül. 

A leiratra nézve nagyon sok különböző véle
ményt hallottam, és megvallom, nem egyszer el 

voltam bűvölve a végtelen lelkesedés által, mely 
az egyes szónoklatokat jellemezte. Mily rnestermű, 
közelítő, mily engedékeny, sokat igérő, revisiót 
nem sürgető! stb. Már szinte a regevilágbeli Eldo-
rádót véltem látni, szintén majdnem költői hevü
letbe ragadtatva álltam innen azon hegyen, me
lyet képviselőtársam Szász Károly Tátra-, Mátra- és 
Fátrának nézett. Ha még csak Mátra volna, mi is 
tovább üznők-hajtanók benne az eddig meg nem 
foghatott vadat ; hanem én ezen Eldorádót nem 

" ily vadtermő hegyekkel látom, körülvéve. Ama 
czukros kásahegyet látom én e körül elterülni, 
melyről a rege beszél, a melyet keresztül kellene 
ennünk, hogy bejuthassunk az igéret földjére. 
Engedje meg hát a t. ház, hogy ne mondjak e föl
adatra egyebet annál, mit a magyar példaszó tar
talmaz és ezen esetet jellemzi: „Kása nem étel.& 

(Derültség. Zaj.) 
Úsry látom, t. ház, hos^y türelmök már elfő-

gyott : nem akarom tehát figyelmöket tovább fá
rasztani, csak befejezem beszédemet, hivatkozással 
arra, bog}" Somssich képviselő úr fölhozta indo
kolásul, hogy haladnunk kell és haladni akarunk; 

j ellenben Tisza Kálmán indítványában az áll, hogy 
| tovább nem haladhatunk. Én e haladni akaró 
ügyekezetet és szándékot épen azon mély tiszte
lettel látom és szemlélem — a nyilatkozatban úgy, 
mint erős elhatározásban — mint bárki képviselő
társaim közül, kikkel egy véleményben van sze
rencsém lenni; de, megvallom, olyíormának talá
lom e haladni akarást, hogy azt ismét csak példá
val tudom befejezni: haladni akar az ember, ha
ladni például egy lépésnyi hosszú szobában, midőn 
kün talán zivatar, vihar, eső vagy nem tudom mi
féle más alkalmatlanságok teszik lehetetlenné a 
mozgást, a járást. Haladni tehát és járkálni, az egy 
lépésnyi hosszú szobában egy lépést előre, egy 
lépést hátra! Ebben haladást nem látok, még ha 
működését folytatja is a 67-es bizottság. E g y lépés 
a végetlen föliratozás Bécsig előre, egy lépés a ta
gadó leirat hátra, s megint ott leszünk — ha hátrább 
nem — a hol vagyunk. A nem haladhatást ennél 
többre becsülvén, Tisza Kálmán indítványát pár
tolom. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Kerkapoly Káro ly! 
(Szavazzimk ':) 

Kerkapoly Károly : Elállók! /Helyes!) 
Ráday László gr. jegyző : Ács Károly S 

(Szavazzunk !) 
ACS K á r o l y : T. ház! Nem szándékom a sző

nyegen forgó tárgyhoz tüzetesen szólani, mert látom, 
hogy önállóvá fejlődött meggyőződés áll szemben, 
hasonló meggyőződéssel; ilyenkor pedig, nézetem 
szerint, a további capacitátió fölöslegessé válik. (He
lyeslés.) Egyedül csak egy tegnap fölhozott indokra 
és annak alkalmából, eszmetársulásnál fogva kivá-
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nok némi futó észrevételt tenni. Egyik képviselő
társam ugyanis, a kinek kebelében a közös haza 
iránti szeretet a nemzetiségi jogos igények iránti 
tisztelettel követendő példaképen párosultan él — 
Joannovies György képviselőtársamat értem — 
beszéde indokolása közben hangsúlyozva fölem-
lité, hogy az országgyűlésnek már csak azért is foly
tatnia kell bizottsági működését, hogy a nemzeti
ségi kérdésben határozott megállapodásra lehessen 
jutni . En részemről, ki szintén a nemzetiségek régi 
hű és igaz barátai sorába számítom magamat, tö
kéletesen elegendőnek tartom a nemzetiségi ügy 
fontossága- és sürgős voltának akkénti elismerését, 
s elintézése iránti készségünk akkénti nyilvánítá
sát, mint ez Tisza Kálmán képviselőtársunk indít
ványában kifejezést nyert. Hiszen, t. képviselőház, 
a nemzetiségi bősz fanatikusokat és bérencz ügy
nököket kivéve, mindenki kénytelen megvallani, 
hogy nemzetiségnek nemzetiség elleni fölhaszná
lása soha sem volt magyar politika. Ezen átkos 
politikai üzletet a magyarországi és birodalmi né
pek megnyomoritására a bécsi ármányos reactio 
találta föl, hozta virágzásba és zsákmányolta ki. 
(Helyeslés.) A magyar törvényhozás emberiebb, 
igazságosabb és bölcsebb volt mindenkor, hogy
sem a méltán féltett nemzetiségi érdekeket egy
mással ellentétbe helyezni, s ekképen az elnyomás
nak mind az elnyomó, mind az elnyomottak szá
mára mérges gyümölcsöket termő rendszerét föl
állítani csak meg is kisérlette volna. (Helyeslés.) A 
magyar tisztán belátja és mélyen érzi, hogy a 
kölcsönös szeretet és bizalom szálai erösebbek min
den más köteleknél: épen azért óvakodandik min
den oly lépéstől, melyet nem az emiitettem két 
nemes érzelem sugallaná neki. Énnekem legkisebb 
kétségem sinesen,liogy horvát,román, szerb, német, 
tót és ruthén derék polgártársaink az országgyű
lésnek mind 1861-ben, mind az ujabb alkalommal 
ismételve ünnepélyesen nyilvánított ígéretében — 

habár, nem tőlünk függő visszás helyzetünk miatt, 
ezen Ígéretet törvényjavaslat formájába nem önt-
hetnők is — meg lesznek nyugodva, és azt, mint 
őszintén adott, kötelező erejű, ennélfogva a lehe
tőség első perczében mindenesetre komolyan be
váltandó magyar becsületszót, bármily körülmé
nyek közt is aránytalanul többet érőnek tartand-
ják az oly váltónál, melyet a bécsi diplomaták 
fizetési határidő kitétele nélkül a „Gleichberechti-
gung aller Nationalitaten" nevű, hála Istennek 
napról napra roszabb hitelben álló czégre szoktak 
kibocsátani. 

Szabad legyen még Besze tisztelt képviselőtár
sunknak a kertészet köréből vett hasonlatosságára 
vonatkoznom. En is azon véleményben vagyok, 
hogy őseinkről ránk maradt szoros kötelességünk, 
lelkünk szent igyekezetével ápolni alkotmányunk 
gyökereit. Azt a pillanatot tartanám én végzettel
jesnek hazánkra és nemzetünkre nézve, midőn 
eszünkbe jutna, szabadságunk fáját, az ősi alkotmá
nyosság és függetlenség földéből, melyben fölnőve 
megerősödött és annyi század viharaival daczolt, 
egy más, idegen, természetével ellenkező földbe 
átültetni: mert meg vagyok győződve, hogy a leg-
buzgóbb és legjelesb kertészek öntözése da
czára, a helyett hogy fölvirágzanék, elhervadna 
és gyökerestül kiveszne. Pedig dicső Kölcseynk sze
rint: van a minek fentartása a boldogságnál és élet
nél többet ér, s a minek elsülyedése gyötrelem, 
és halálnál rettentőbb : az alkotmányos szabadság. 
Boldog, ki azt bírhatja! 

Egyébiránt Tisza Kálmán indítványát, telje
sen kifejezve látván benne meggyőződésemet, egész 
terjedelmében pártolom. (Fölkiáltások: Folytassuk 
holnap as ülést!) 

E l n ö k : Mint látom, a ház többsége az ülés 
befejezését kivánja: ennélfogva az ülést föloszla
tom. A vitatkozás holnap folytattatni fog. 

Áz ülés végződik d. u. 2 3/4 órakor. 
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LXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. deczember 6-dikán 

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

Tárgyal: A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytattatván és befejeztetvén, az előbbié 
félrevettetik, az utóbbié pedig elfogadta tik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 í/i órakor. 

E l n ö k : T. ház! A jegyzőkönyvet Joannovics 
György vezeti, a szólani kívánókat jegyzik Rá
day László gr. és Tóth Vilmos. A mai ülés első 
tárgya a tepnapi ülés jegyzőkönyvének fölol
vasása. 

JoannOViCS G y ö r g y j e g y z ő falvassá a de
czember 5-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A fölirati indítványok fölötti tanács
kozás folytattatik. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő : Kacskovics Ignácz! 
(Eláll! Eláll! Halljuk!) 

KacskOViCS I g n á c z : A tanácskozás ötödik 
napján, annyi jeles u tán , figyelmet kérni a sze
rénység korlátin túlesnék, ha szükségét nem lát
nám kijelenteni azon eró's meggyőződésemet, hogy 
viszonyaink közt nem helyes azon dialektika, 
melynek éle a ház belsejének van fordítva: hisz 
mi mind egy alapon állunk, egyből indulunk ki, 
sez alap a hazaszeretet; és egy czélratörekszünk, 
s e czél az alkotmány helyreállítása. 

Én, a fölirat s 67-es bizottság munkálatának 
folytatásán tú l , mostani tanácskozásainktól egy 
magasb eredményt vártam: egy eró's közvéle
ményt teremteni, de nem csak itt, mint Budaváros 
érdemteljes követe monda, országosat, de túl a 
Lajtán is. Ha azon hatalmas erők, kik a tudomány, 
élet és szónoki tehetség szikráit egymás ellen szór
ták jobbra-balra, ezt oda fordítják, hol óhajtásaink 
akadályai léteznek, kifejtik, megismertetik jog
alapjainkat, melyeket a legviharosb idők a biro
dalom fentartására elégnek találnak, s kifejtik 
elleneinknek a birodalmat tönkre tevő ügyetlen
ségét : végre az igazság elhat oda is, a hol ajtót zár
nak előtte. E capacitatió czélszerűbb eszköz a ne-
gationál: őseink birtokon belül éltek e fegyverrel, 
de a birtokon kivűl lévőt Isten különös kegyelem 
nélkül birtokon kivűl hagyja. A capacitatió eszkö
zén kivűl van-e eszközünk az alkotmány vissza
szerzésére, miután őseink 1687-ben lemondtak az 

KÉPV. H. NAPLÓ. i866/6- ni. 

ellenállási jogról ? Igen, egy hatalmas fegyver: az 
ős anathema. 

A részletezést, a hosszura nyúlt s már meg
unt ötnapi vitatkozás miatt, elhagyom; pedig a 
történet és jogtudomány sokat jegyzett föl, miket ép 
e helyen kellene illustrálniin usum Delphini. Tehát 
csak per apices. Ki nem tudja, hogy az ős vezérvá
lasztásnál kötött kétoldalú szövetségben a vezérnek 
hűséget, a nemzetnek törvényei megtartását, a köz 
jókban részesülést, és a mi fő, az ország s vezér 
tanácsából ki nem zárathatást biztosították ? Sanc-
tio: halál az alattvalóra, s anathema a vezér- és 
örökösökre, ki a szövetséget sérti. í m e , e kevés 
szókban foglalt alkotmányban megvan az alkot
mányos garantiák minden kelléke : ezért lelkesült 
s lelkesül a nemzet érte, s a mellett, ki azt védi, 
haraggal fordul el attól, ki azt sérti, ezért él ezer 
év után is lelkünkben s lelkesülünk érte; míg a 
lajtántúli doktorok által alkotott s mától holnapig 
élő constitutiók mellett csak az lelkesül, ki érte s 
általa fizettetik. Ez ős anathema uralgott törvé
nyeink fölött, s a keresztes hadak fegyverzörejé
vel törvénykönyveinkbe behozott ellenállási jog
nem változtatott rajta, s nem változott annak ki
törlése által. Ezt illustrálnom kellene; de elha
gyom , azon megjegyzéssel és corollariummal, 
melynek indokolására nincs idő, hogy törvény
hozásunké a dicsőség , hogy azt nyíltan törvény
be igtatta s ki is törölte, míg máshol titokban él 
ma is, s palotaforradalmak s a disponibilitásban 
levő fejedelmek lajstromában nyilatkozik. Mig élt, 
őseink nyilt méltósággal kezelték; s nekünk Vi
segrád és Siklós emlékénél nincs okunk pirulni, 
mint más nemzeteknek. Őseink e jogot föláldoz
ták a testvér-vér kíméletének s a korona tiszteleté
nek ; de nem is volt szükséges: mert, mint előtte 
és utána is, élt és él az ős anathema, mely milliók 
vérében él és működik, a trónt lelkesülve emeli, 
vagy tőle elfordulva sülyedni hagyja, a nélkül 
hogy érintené. Emlékezzetek József korára: ő kitért 
a hit-letétel elől, feledve, hogy a successio cum 

14 
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onere vádit; fölforgatta az alkotmányt, mely 11 
-őse esküje által lepecsételt fidei commissuma volt. S 
az ős anathema minden tetteit sikertelenséggel ki
sérte. Bár kora legbölcsebbjei közé tartozott, s élte 
minden gondjait alattvalói boldogitására fordítá: 
az alkotmány elveszte fölött elszomorodott nemzet
ben, mint egy villámütésre, kihalt a szeretet, biza
lom, s vele a lelkesedés: tetszhalottá lett, mint ma. 
Legbölcsebb intézkedései, mint a sziklára vetett 
mag, nem vertek gyökeret, meglazultak az állam 
erei, Német-Alföld elszakadt, a gyönge töröktől 
is vereséget tűrni volt kénytelen, s végre is jó szán
dékai sikertelensége fölött megtört lélekkel, áldás
tól nem kísérve, szállt sirjába. íme az ó's anathema 
hatása. 

És ti, bölcs tanácsadók, csak magatok nem 
látjátok, hogy ez ó's anathema virraszt fölöttetek 
s teszi sikertelenné minden tetteteket ? hiusítja meg 
még a jót is a roszszal együtt? Nem érzitek, hogy 
a kihalt bizalom és megtört lelkesedés homály o-
sitá el Solferino s Szadova napjait? Az idő paran
csolja, rövid legyek; de az idő parancsolja nektek 
is, oldjátok meg az ős anathema hatását, varázsát, 
míg nem késő! 

Kövesse felséges urunk II. Lipótot: állítsa visz-
sza az alkotmányt, tegye le a varázst megoldó hi
tet; s mint Lipót 1793-ben a franczia forradalom 
iszonyaitól reszkető trónok közepett, szilárdan ki
áltsa Európának: „Értse meg Európa , hogy Ma
gyarországunkban,midőn az saját törvényei szerint 
korniányoztatik, s a közjó fölötti gondokban részt 
venni fölhivatik, felséges uralkodó házunk föltalá-
landja azon erős támaszt, mely legdühösebb ellensé
geinek is képes ellenállni." Tegye ezt felséges urunk. 
s a dermedt oroszlán, melyet a mesebeli bécsi dok
torok impune rugdaltak, mintegy delejütésre föl
ébred s megmenti a roskadozó birodalmat — míg 
nem késő. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Csanády Sándor! 
Csanády Sándor: Tisztelt ház ! A tárgyalás 

alatti leiratból ismételve azon meggyőződésre ju
tottam, hogy a jelenlegi kormány — mely a nem
zet bizalmát nem birja, s mely ellen, ha felelős 
kormány volna, a legközelebbi időkben történt 
eljárásaért és mulasztásaiért perbefogási indítvány
nyal léptem volna föl a képviselőház előtt — a 
jelen kormány, mondom, egyátalában nincs hivatva 
arra, hogy az uralkodó és a nemzet közt fenálló 
nehézségeket eloszlassa, hogy a nemzet jogos és 
törvényes követeléseinek érvényt szerezzen, hogy 
királyaink által szentesített törvényeink életbelép
tetését eszközölje, azon egyszerű oknál fogva, mert 
maga e kormány legnagyobb ellensége a nemzetet 
egyedül boldogítható magasztos 1848-iki törvé
nyeknek. (Helyeslés a bal oldalon.) Állításom iga
zolásául legyen szabad megemlítenem a kormány 

; azon téves eljárását, hogy az uralkodónak a nem-
j zettel kiegyezkedésének egyik alapjául az úgyne

vezel t közösügyi albizottság munkálatának elfoga
dását jelenti: oly munkálatot, mely diplomatice 
nem létezik, mely. munkálatnak létezéséről magá
nak a képviselőháznak is csak magán tudomása 
van ; oly munkálatot, mely a nemzet alkotmányos 
jogainak egy nagy részét föladja, (Helyeslés balról) 
mely föláldozza az ország önállását, függetlenségét, 
(Helyeslés a szélső bal oldalon) s mely által a perso-
nálunio valóságos realuniová szándékoltatnék át-
alakítta tni. (Élénk ellenmondás jobbról, helyedés bal
ról.) A leirat a kiegyezés mulhatlan föltételéül tűzi 
ki továbbá annak szükségességét, hogy az állítandó 
ujonczok számának és szolgálati idejének megha
tározása, a hadsereg, a közvetett adók, az egyed
áruság és államadósságok mi módon kezelésének 
meghatározása iránti intézkedési jogok jövőre teljes 
hatalommal az uralkodóra ruháztassanak á t , mely 
jogok pedig, a legrégibb időtől fogva, a nemzet 

í sajátjai voltak. Tisztelt ház, ha a nemzet mindazon 
jogokról lemond, mely jogokról való lemondás 
tőle, mint a kiegyezkedés föltétele, követeltetik, 
úgy a nemzet megszűnik magyar alkotmányos nem
zet lenni, és Magyarország nem leend más, mint 
adófizető provincziája a német-osztrák tartományok
nak. (Helyeslés a szélső halon.) 

Ú g y látszik, a kormány a leirat készítésekor 
számításba vette azon elvi változásokat, melyek 
némely politikai körökben észlelhetők; számított 
továbbá a nemzet megpuhitására. 

Számításának egy részében valóság'gal nem is 
csalatkozott. Ugyanis, ki hitte volna — mi pedig 
megtörtént — hogy ugyanazon férfiai e hazának, 

I kik 186l-ben a nemzet közakaratával találkozott 
\ föliratot készítették, ez országgyűlést oly közösügyi 
munkálattal lepjék meg, mely közös ügyek létezését 
én ugyan soha el nem ismerem, mely munkálat
nak elfogadása alkotmányunk megsemmisítését 
fogná okvetlen maga után vonni? (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Azonban, hála a nemzet sorsa fölött őrködő 
gondviselésnek! e számítás másik része nem tel-

; jesűlt: mert a nemzet a rája nehezedett súlyos nyo-
j mások alatt sem puhult meg. Jelenleg is ragasz-
I kodik ősi alkotmányához inkább, mint valaha, és 
! kész tűrni, mint tűrt 17 szenvedés teljes éven ke
resztül, mintsem királyi esküvel szentesített törvé
nyei közül csak egyet is föladjon. 

Ugyanazért óhajtom, hogy az országgyűlés 
föliratában mondassék ki, hogy a képviselőház, az; 

í alkotmány tökéletes helyreállítása előtt, se ország-
gyülésileg, se küldöttségileg, vagy bizottságilag 
munkálkodni nem fog; mondassék ki, hogy a kép
viselőház a kir. leiratban kijelölt egyezkedési ala
pokat el nem fogadhatja,, hacsak árulója nem akar 
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lenni alkotmányának, nemzetének és hazájának. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Következőleg kéres
sék föl ő felsége az alkotmánynak, mely a nemzet 
sajátja, melynek gyakorlatában erőszak által gá-
toltatik, hovahamarább visszaállíttására. 

Deák Ferencz képviselőtársunk a f. évi no
vember 17-én kelt kir. leiratra készítendő fölirat 
tárgyában beadott indítványának azon részét ille
tőleg, melyben az alkotmány helyreállítása előtt j 
is kívánja az úgynevezett közös ügyi küldöttség 
munkálatát folytattatni, nyilvánítom, hogy én azt 
se jogosnak, se következetesnek, se méltányosnak 
nem tartom : (Elénk ellenmondás a jobb cldalon) jo
gosnak nem, mert az absolutismus nyomása alatt 
összehivatott jelen országgyűlése magát a,z ország 
alkotmányán és alkotmánya biztosítékainak vissza- | 
követelésén túl hivatottnak nem érezheti, és egy-
átalában nincs jogosítva arra, hogy a létező, de a i 
tényleges hatalom által gyakorlatából kiszorított 
törvények érvényét, vagy ezeknek megváltoztatá- j 
sa iránt bármely egyezkedést vagy alkut hozzon i 
létre; következetesnek nemi mert az tökéletes el-
lentéte 61-iki mindkét föliratnnknak, mely fölira- •' 
taink egyik készitője maga Deák Ferencz képvi- j 
selőtársunk volt; méltányosnak nem, mert abból, 
hogy egyes képviselők nézetei, elvei megváltoztak, 
egyátalában nem lehet azt következtetni, hogy az 
országos közvélemény is változáson ment keresz- \ 
tül. Már pedig köztudomású dolog, hogy a 61-iki j 
második föliratban kimondott elveket az ország ; 
nagyobb része (Egy hang a led oldalról; Az egész 
ország!) magáénak vallotta, sőt a bizottsági gyüle
kezetek is azok elfogadása mellett nyilatkoztak; j 
minthogy pedig a 61-iki évtől fogva a tanácsko- j 
zási termek zárva, a sajtó lenyűgözve tartattak, j 
következőleg a közvélemény nyilvánulhatásának I 
tere nem volt: nekünk más közvéleményt elfogad- j 
nunk nem szabad, mint mely a 61-iki évben ala- | 
kult, annyival is inkább, mert könnyen fölmerül- j 
hetne azon kérdés, vajon a jelenlegi országgyűlés, j 
mely az önkény uralmának befolyása alatt műkő- { 
dik, valódi, igaz és megmásitlan képviselője-e a 
nemzet akaratának? Ura im! eljöhet a nap, midőn í 
a nemzet fölszabadult közvéleménye határozottan [ 
tiltakozni fog mind az ellen, a mi most történik. 
Gondolják meg önök, vajon tanácsos-e ezen eshe- j 
tőséget elősegíteni azzal, hogy alkotmányunknak 
helyreállítása előtt az alkudozások sikamlós ösvé- j 
nyén tovább is haladjunk. 

En részemről azon meggyőződésben vagyok, j 
hogy ilyen eljárással egj borzasztó viharnak hin-
tenők el magvait : és azért, nem akarván, hogy az 
abból származható súlyos felelősség terhe bármikor 
engem is érhessen, óhajtván a közös ügyi munkála
tok megsemmisítését, a küldöttség föloszlatását, 
azokkal szavazok, kik az alkotmány helyreállítása 

előtt se országgyüíésileg, se küldöttségileg mun
kálkodni nem fognak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Vay Lajos báró! (Zaj. 
Eláll! Eláll!) 

Vay LajOS b . : T. ház! A jogfolytonosság, 
melynek életbe léptetését ismételt föliratainkban 
kértük, a kegy. kir. leiratban csak elvileg ismer
tetik el ; de a már 18 évig tartott gyakorlati taga
dás mellett tovább is megmaradni szükségesnek 
tartja. I ly leverő helyzetben azt hiszem részemről, 
t. ház, nincs egyéb más teendőnk, mint az, a mi a 
két előttünk fekvő indítványban tanácsoltatik, t. i. 
ismételve fölírni, törvényes kívánságaink meg
adását újból kérni, kérni a minisztérium kinevezé
sét s a hatóságok mielőbbi visszaállítását. 

A mennyire lehet, nem akarván ismétlés hi
bájába esni, csak az utolsóra teszek egy pár észre
vételt. Mindenek előtt azon ellenvetés tétetett túl a 
Lajtán, és ez ismételtetett némelyek által innen a 
Lajtán is ezen utóbbi kívánságaink irányában, 
hogy ha a felelős minisztérium kineveztetnék, a 
helyhatóságok helyreállíttatnának azelőtt, míg a 
törvényes, ujolag behozandó állapot rendezve és 
tökéletesen szervezve volna, akkor zavarok, össze
ütközések állnának elő a kormány különböző ága
zatai és a hatóságok között. De vizsgáljuk, t. ház. 
hogy most, midőn még az absolut hatalom uralko
dik az országban, midőn ugyanazon forrásból ve
szik a tisztviselők rendeleteiket: milyen egyetér
tésben működnek a kormánynak különböző kö
zegei ? 

A májusi fagy által az országnak számos és 
terjedelmes vidékein ínség állott be. Ezen uralko
dó ínségben szenvedőkön ő felsége magasztos hi
vatásánál fogva segíteni akart. A magyar kir. hely
tartótanács is kinevezett biztosok által elhatáro
zott utón a segélynyújtást elrendelte. Ez meg is 
történt. A segélynyújtás egyik ága volt, hogy 
nagymennyiségű gabna, búza, mint vetőmag, 
a szűkölködők közt kiosztatott. A hatóság, mű
ködő hivatalnokai által , és — miről magán 
és hírlapi tudósítások tanúságot tesznek — ezen 
hatóságok hivatalnokai annyira karöltve jár
tak el a pénzügyi és adószedői hivatalokkal, 
hogy, midőn a búza, visszafizetendő kölcsön fejé
ben, ina kiosztatott, más nap ezen hivatalnokok ál
tal adóhátralék fejében foglaltatott le. Igaz, ment
ségül szolgálhat ezeknek az, hogy — a bureaukra-
tiai nyelven szólva — „Praecedenzfalla-ra hivat
kozhatnak, mert 1863-ban az aszály alatt okozott 
ínségben hasonló volt az eljárás. 

De menjünk tovább. A szerencsétlen hadjárat 
folyamának vége felé egy rendelet érkezik a ható
ságokhoz, hogy az ujonezokat mentül előbb ki 
kell állítani. A hatóságoknak élén állók nem tar
tották idő- és czélszerünek a szokott utat követni,, 

14* 
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hanem fölszólították a községeket, állítsanak ön-
kényteseket. A községek erre rá is állottak; az erre 
megkívántató összegeket kivetették leginkább azok
ra, kiknek fiai jöttek sorozás alá. Ezek legnagyobb 
megerőtefcéssel kifizették a rajok kivetett összege
ket, mert a hivatalnokok által biztosíttattak, hogy 
így fiaik mentve lesznek a katonai kötelezettségtől. 
De alig egy pár hét múlva érkezik egy ujabb ren
delet, mely által meghagyatik, hogy az ez évbeli 
katona-kötelezettek mind besorozandók, mind so
rozás alá vetendők. S igy azok, kik pénzzel, kik 
helyettesítés által fölmentve hitték magokat, mert 
biztosíttattak a hivatalnokok által, más rendelet 
következtében besoroztattak. 

Azt hiszem, ha a magyar minisztérium kine
veztetnék, a hatóságok rögtön helyreállíttatnának, 
talán az átmenet első időszakában állanának be 
némely súrlódások; de hogy ezek az országra és 
lakosaira oly káros következéssel lennének, mint 
csak az általam most fölhozott esetek, azt nem hi
szem, pedig daczára a hirlelt kormányzati egység
nek, a kormányzat különböző ágai között ily ese
teket még számosakat lehetne fölhozni. 

Az előttünk fekvő két indítvány a föliratra 
és a fölirat szükségére nézve egyetért; de mi a 
legközelebbi teendőnk ? mit kell legközelebb elha
tároznunk ? ez iránt nagy a kettő közt a különb
ség. Én e tekintetben pártolom t. képviselőtársam 
Deák Ferencz indítványát: pártolom pedig azért, 
mert azt látom, hogy a velünk e tekintetben egyet 
nem értők is föl akarnak irni, miből azt következ
tetem, hogy minden reményről, törvényes kívá
nalmaink teljesitése iránt, még ők sem mondottak 
le — le talán elvileg, de gyakorlatilag nem — 
mert föl akarnak irni; pártolom továbbá azért, 
mert bár igen sokféle szépet hallottam a követke
zetességről mondani, mégis meggyőződésem csak 
az marad, hogy tőlem a következetesség azt kí
vánja, a következetesség mellett nézetem szerint 
addig meg kell maradni, határazásunkat addig 
fen kell tartani, míg nem változtak meg a viszo
nyok, míg nem multak el, míg nem szűntek meg 
az indokok, melyek bennünket a határozat hozata
lára indítottak. Ha ezt ily változások előtt tennők, 
akkor a következetlenség súlyos hibájába esnénk, 
melytől óvakodnunk kell. 

T. képviselőtársam Várady Gábor, még egy 
más nézetet is fejtett ki a következetességről. Azt 
állitá, ha a haza java kivánja, azt oly szorosan 
követni nem kell; essünk inkább a következetlen
ség hibájába, de tegyük azt, mit a haza java kivan. 
(Fölkiáltások bal felöl: Ezt nem mondta!) Én úgy 
emlékezem, hogy t. képviselőtársam Várady Gá
bor ezt mondta. 

Várady Gábor: Nem mondtam! 
Vay LajOS b . : Én tehát igy fogva föl a dol

got, igy levén meggyőződve, erre akarok felelni. 
Hogy ily eshetőség beállhat, nem tudom; de söt 
épen azt hiszem, hogy a következetesség mellett 
maradva, nem hogy kárt tennénk a hazának, de 
talán épen annak javát mozdítjuk elő. 

Továbbá — meglehet, hogy ismét csalatko
zom — még egy észrevételem van t. Isépviselő-
társam Várady Gábor egy kitételére. Mint mon
dom, nem tudom, hogy csalatkozom-e ; de ugy vé
lem, előadásában azt is hallottam, hogy midőn e 
ház többségét elemzé, átalánosságra átmenve, azt 
monda, hogy azzal vigasztalja magát, hogy az e 
házban létező többség nem többség az országban. 

Várady Gábor: Ezt mondottam! 
Vay LajOS b . : Én azt hiszem, hogy t. kép

viselőtársam, midőn ezt monda, a maga vélemé
nyét, saját meggyőződését kivánta nyilvánitani. 
En is ezt nyilvánitom, midőn állítom, hogy én 
egészen más véleményben vag3^ok; de egyszers
mind e véleményemet indokolni is akarom. Emlé
kezzünk vissza az országgyűlést megelőző idő
szakra, midőn ez kihirdettetvén, a választási moz
galmak az országban megkezdődtek, midőn a vá
lasztók összejöveteleket tartottak, midőn egyetlen 
egy út állt elő az országban, hogy a választók 
nyilváníthassák vélekedésüket: akkor a nagy több
ség tagadhatlanul oda nyilatkozott, hogy a kép
viselő-jelöltek ösmerjék el azon elveket, melyek 
1861-iki második föliratunkban foglaltatnak, és 
ezt röviden ki akarván fejezni, azt mondották: is
merjék el a képviselő-jelöltek Deák Ferencz elvét. 
Ha visszaemlékezünk azon időszakra, az igen t. 
képviselő-jelölteknek igen nagy része, csaknem 
többsége azon elvek mellett nyilatkozott, és ez el
vek mellett választattak el, és ezen elvek mellett 
vannak itt és munkálkodnak most is e teremben. 
És azt hiszem, igen nehéz volna bebizonyítani, 
hogy eddigi munkálkodásainkban mi bármely jo
gát a nemzetnek föladtuk volna, vagy bármely 
törvényes kívánságunkról most lemondtunk volna. 
I gy állván a dolog, ha most mégis más volna a 
többség véleménye ez országban, mint e házban: 
akkor a változás nem itt történt, hanem kellett 
volna kün történnie az országban. De én részem
ről se átalában a választók, de kivált tulajdon vá
lasztóim ellen ezen vádat emelni nem akarom. 

Csak még néhány szót a tárgyhoz ! Ha a 
Tisza Kálmán barátom indítványában ajánlott\hatá-
rozatot elfogadnók, akkor talán véleményem szerint 
a kormányra pressiot gyakorolnánk. Én nyiltan 
bevallom, részemről nem vonakodnám a pressio 
gyakorlatától, hanem csak akkor, ha meg volnék 
győződve, hogy ezen pressio oly erős, hogy az 
előttünk fekvő akadályokat elhárítani képes; de 
oly pressio, mely erre elég hatálylyal nem bir, ez 
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csak ellenhatást gyakorolván, csak súlyosítaná a 
helyzetet. 

Ismétlem, t. képviselőház, hogy a kiegyezke-
dés ösvényén tovább haladni nem lehet; de róla 
most visszalépni, most lelépni idő előttinek tartom. 
Ha csakugyan bekövetkeznék azon szerencsétlen 
idő, midőn törvényes kívánságaink teljesítése'tő
lünk megtagadtatnék; ha azok helyett oly oc-
troyált alkotmány elfogadása kívántatnék tőlünk, 
a melyre csak azért nem alhatunk rá, mert nem 
lehet, mert nem szabad: akkor, azt hiszem, elérke-. 
zendik azon idő, hogy érezve a lépés súlyos kö
vetkezéseit, de a kényszerűségnek engedve, le kell 
lépnünk ez ösvényről. De ezen lépést akkor köz
akarattal kell tennünk. Fölteszem a most velem 
más véleményen levőkről, hogy e lépést velem 
együtt teszik; de remélem, hogy ők sem teszik 
föl rólunk, kik Pest belvárosa nagyérdemű köve
tének indítványát pártoljuk, azt, hogy akkor mi 
nem fognék hazafiúi kötelességünket teljesíteni, 
mert már csak az ez iránti kétely is gyanúsítás 
volna, mit részemről határozottan visszautasí
tanék. 

Egész kiterjedésében pártolom Deák Ferencz 
indítványát. (Helyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Domahidy Fe
rencz helyett László Imre! (Eláll!) 

Lász ló I m r e : Tisztelt ház! Miután ritkán 
van szerencsém igénybe venni a t. ház figyelmét, 
táplálom a reményt, hogy midőn ily fontos do
logban emelem szavamat, a tisztelt ház becses fi
gyelmével meg fog ajándékozni. (Szavazzunk! 
Halljuk !) 

A történet mutatja , hogy a népek tűrnek, 
szenvednek jobb jövő reményében, inig- a terhek 
hordhatók; de az is látható hogy a szenvedésnek 
is vannak határai. Az is történt, mint például 
most nálunk, hogy a népek a hatalommal, mely 
őket elnyomta, érintkezésbe bocsátkoztak jogaik 
visszaszerzése végett; de midőn kétségtelenné 
vált az, hogy a folytonos sértések a nép ezer éves 
államisága és függetlensége megsemmisítésére, az 
alkudozások a nép megpuhitására irányozvák: 
akkor igenis vélekedésem szerint az alkudozások 
kapuját be kell zárni, nehogy az alkudozások si
kamlós terére tántorgott nemzet önmaga nyújtson 
segédkezet alkotmánya megcsorbítására. (Helyes
lés a szélső balon.) Nekünk képviselőknek, kiket a 
nép, jogai visszaszerzése végett küldött ide, minden 
erkölcsi erőnket mérlegbe kell vetnünk, hogy az 
ily alkudozások meggátoltassanak. Hiszen, uraim, 
a jog fölött alkudni nem szabad, nem is lehet. (He
lyeslés a szélső halon.) Az alkotmányos nemzetek 
szótárában én részemről legalább ezen szót: con-
cessio, soha nem láttam. Sőt inkább ismét törhet-
len hűséggel kell ragaszkodnunk alkotmányunk

hoz, és azt hangsúlyozva meg kell mondanunk a 
népnek és Európának, hogy ezen páratlan abnor-
mis helyzetnek, a melyben vagyunk, t. i. hogy a 
magyar országgyűlés tanácskozik Magyarország 
nélkül, nem mi vagyunk okai. 

T. ház! Az 1849-iki szerencsétlen idők után, 
midőn a szabadság és igazság zászlaja elnyoma
tott — melyet nagyon roszul neveztek a bécsi 
körök szolgák forradalmi lázongásának, mert nem 
rabszolga nép törte szét ekkor lánczait, hanem 
ezen harcz egy nemzetnek ezer éves alkotmánya 
melletti j'ogos védelmi harcza volt — (Éljenzés a 
baloldalon) ez után beállottá siri halál csendje. De 
a solferinói véres dráma és leczke után 1861-ben 
összehivatott az országgyűlés. A tűrő nemzet meg
jelent, és mint egyes ember, egyező szívvel fölirt 
a királyhoz : „Add vissza, uram, alkotmányunkat \u 

A soha szavát meg nem szegő nemzet egész hatá
rozottsággal igért királyának hűséget, föltétlen bi
zalmat és kötelességének teljesítését; de az utolsó 
fölirat is, mely szerint, a mint itt is emlitve volt, 
minden magyar honpolgárnak magna chartája 
meg nem hallgattatván, az országgyűlés fölosz
latott, s ismét visszaállt a régi absolutismus. 
Négy esztendő múlva, mert tán észlelni kezd
ték némileg már a nemzet megpuhulását, ismét 
összehivatott a jelen országgyűlés is. Kétszer 
irt föl a nemzet; de már e fö Inatokban halványabb 
volt a nemzet akaratának szinezete, e föliratokban 
már lehetett talán látni, hogy a nemzet némileg 
meg kezd puhulni. E föliratokra érkezett a nov. 
1 7-dikei kir. leirat. 

T. ház! Ha e kegy. kir. leiratban csak egy 
sor volna is, melyet Komárom érdemes képviselője 
páratlan elmeéllel meg nem bírált volna, én is 
megkisérteném ezt tenni; de miután ő ezt már meg
téve, tenni hálátlan munkának tartanám. Csak azt 
jegyzem meg, mit a t. ház mind két oldala átalá-
nosan kimondott, hogy t. i. az el nem fogadható. 

De van még egy, mit mondani akarok róla. 
A jobb oldalnak csaknem minden érdemes szóno
kai érdekes beszédekben azt mutatták meg , hogy 
ezen kegy. kir. leirat mégis sokkal közelebb van 
hozzánk, mint az előbbiek voltak. Ha ez igy volna 
— mit én ugyan részemről nem látok — akkor 
vélekedésem szerint ezen kegy. kir. leirattól sok
kaljobban tartanék, mint az előbbiektől: mert míg 
a többi kir. leiratok mind a negativitás merev te
rén homlokegyenest állottak a nemzet követelései
vel szemben, addig biztosak voltunk, hogy senki 
sem fog hozzájok gravitálni; de ha csakugyan volna 
valami benne, tartok tőle, hogy gyönge lévén az 
ember, a nemzetet a jogfolytonosság sánczaiból ki
venné és az opportunitás terére so dorná.. (Helyeslés 
a bal oldalon). 

Szólok még pár szót. t. ház , a tanácskozás 
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tulajdonképeni tárgyáról , a két indítványról. 
Ezek két pontban megegyeznek egymással, de a 
harmadikban lényegesen eltérnek egymástól, s ez, 
a 67-es bizottság munkálkodásának kérdése. Pest 
belvárosa t. képviselőjének indítványa a 67-es bi
zottságot tovább munkálkodásra utasítja, míg 
Debreczen városa érdemes képviselőjének indítvá
nya azt meg kívánja szüntetni. T. ház ! ez idő sze
rint a közös ügyekről nem szólok; csak annyit 
jegyzek meg: minthogy láttam a 15-ös albizott
ság munkálatát a kegy. kir. leiratban, mely azt 
amúgy frisiben perceptumba is vette, szerintem 
veszélyesebb volna magánál a reichsrathnál, mert 
míg a reiehsrath, ámbár gyönge alapokon áll, nem 
tűr maga fölött — legalább kimondva — semmi 
hatalmat, addig a delegatio fölött, ha sikerülne is, 
ott virítana az absolutismus. (Helyeslés a baloldolon.) 
A 15-ös albizottság munkálatára nézve eszembe 
jut még Guizot franczia miniszter szava, midőn a 
kormányzást átvette s fölszólittatott, nyilatkozzék, 
mi módon fog kormányozni; a miniszter azt mon
d a : s E n az állam hajóját.a forradalom Scyllájaés 
legitimitás Charybdise közt fogom keresztülve
zetni." No tudjuk, hogy kormányzott. A 48-diki i 
februári vihar elsodorta őt urával együtt, 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Helyes- J 
lés a hal oldalon. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Fulepp Lipót! (Eláll! 
Eláll!) 

Fülepp Lipót: Elállók. (Éljen!) | 
Ráday László gr. jegyző: Eszterházy ist- \ 

ván gróf! (Eláll! Eláll!) 
Eszterházy I s tván gr . : Ha mindnyájan el

állnak, én is elállók. (Eláll! Zaj.Halljuk!) T. ház, 
a tárgy egészen ki levén merítve. (Igaz! Halljuk!) 
csak pár szóval akarom előadni, mi az én vélemé
nyem, és miért pártolom Tisza Kálmán képviselő
társam indítványát. A föíirati eszmének, melyben 
mindkét indítvány egyezik, indokolásához nem 
szólok, mert ezt úgy is elfogadjuk. A 67-es bizott
ság további munkálkodását én részemről hazánk | 
alkotmányos függetlenségének megóvására káros
nak tartván, nem akarom, hogy ezen bizottság 
munkálkodjék; és miután e czélt csak Tisza Kál
mán képviselőtársam indítványa, által látom elér
hetőnek, ez okból az ő indítványát pártolom. 
(Helyeslés a bal oldalon,) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Tóth Kálmán! (Sza
vazzunk ! Halljuk!) 

T ó t h K á l m á n : T. képviselőház ! A hozzánk 
érkezett kegy. kir. leiratnak azon részére vonatko
zólag kívánok rövideden, csak néhány szóval szó
lani, mely föltételeket tűz a nemzet elé, s nagy és 
becses jogok árán kinálja nekünk így áruba bocsá-
tandott alkotmányunk hulladékait. Az osztrák 
kormányférfiak — mert én jelenleg magyar kor

mányférfiakat nem ismerek, magyar kormányfér
fiak csak azok lévén, kik a felelős parlamenti rend
szer szerint, e ház többségének szellemében ala
kulnak — tehát az osztrák kormányférfiak föltéte
leket tűznek a nemzet elé, feledve azt, hogy fölté
teleket csak a győző tehet a legyó'zöttnek. Már 
pedig Ausztria Magyarországot soha sem győzte le. 
Idegen, rá nézve megalázó segélylyel egy icfc're 
leverte ugyan ; de hogy ö maga sem tekinti a 
nemzetet legyó'zöttnek, mutatja az, hogy velünk 
alkudozik; mutatja az, hogy az erején fölül s ide
gen segélylyel tőlünk elvett jogok birtokában 
máig sem érzi magát biztosnak, s szeretné, hogy 
birtoklásához a nemzet is beleegyezésével odajá
rulna. (Helyeslés.) De Magyarország se oly két
ségbeesett, se oly kiskorú, hogysem a vérével és 
vagyonával való rendelkezési jogot, melyet annyi 
évszázadon át megőrzött, s melyet a nemzeti akarat 
ellenében ma sem használhatnak mások sikerrel 
és biztosan, mondom, hogy e jogokat most egy
szerűen föladja. Épen az, hogy az osztrák kor
mányférfiak annyira szeretnék e jogokat körmeik 
közé kaparítani, mutatja, hogy e jogoknak mily 
nagy becse van. De ha ők ismerik e jogoknak 
értékét, ismerjük azt. t. ház, mi is. (Igaz!) Valóban 
megfoghatatlan volna, hogy az osztrák kormány
férfiak ily föltételeket tesznek Magyarországnak 
most is, jelenleg, midőn Ausztria az újabb esemé
nyek következtében oly tetemesen meggyöngült ; 
de Ausztriának szerencsétlen hadvezérei mellett 
mindig voltak még szerencsétlenebb statusférfiai, 
a kikhez képest ama szerencsétlen hadvezérek va
lóságos Július Caesarok. (Derültség.) 

Ámde épen azért, uraim, mert kedvező hely
zetünknek s erőnknek ilyen tudatában vagyunk : 
egyesítsük ezen erőt mérséklettel. Szépen monda 
azt egyik dicsőült képviselőtársunk,Szalay László, 
hogy az erőhöz semmisem illik jobban, mint a 
mérséklet, e kettőnek egyesüléséből támad a mél
tóság. Járuljunk ismételve ő felsége, a fejedelem 
személye elé; kérjük meg, hogy nevezze ki végre 
magyar kormányférfiait a parlamenti rendszer 
szerint, a nemzet választottai többségének szelle
mében ; kérjük meg, hogy adja vissza alkotmányos 
jogainkat, melyeknek legkisebbikéről sem fogunk 
soha önkénytesen lemondani; de se föloszlással, se 
más irányban ne fenyegetőzzünk, uraim: mert a 
fenyegetődzés az erős ellenében veszélyes, a gyön
ge ellenében pedig méltóságtalan. 

Van szerencsém Deák Ferencz ur indítvá
nyára adni szavazatomat. (Éljenzés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Bethlen Gábor-
gróf ! (Szavazzunk!) 

Bethlen Gábor gr.: Oly sok mondatott el, és 
nézetem szerint (Zaj) oly alapos érvek hozattak 
fel Tisza Kálmán képviselőtársam beadott indít-
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ványa mellett, hogy azokhoz ujakat adnom alig 
lehet. De nem is azon okból bátorkodom a t. ház 
ügyeimét igénybe venni; csak röviden indokolni 
akarom, hogy a két beadott indítvány közül miért 
pártolom én emezt, nem pedig a Pest belvárosa 
érdemes képviselője által benyújtottat. Ha arról 
volna csak szó, hogy mi, az ország képviselete, 
annak óhajait, illetőleg jogos követeléseit juttassuk 
ő felsége legmagasabb trónja elé, akkor föltétlenül 
magamévá tenném Pest belvárosa t. képviselőjének 
indítványát; de miután ezt majdnem egy év óta 
többször tettük legalázatosabb föliratainkban, s 
mindeddig legcsekélyebb siker nélkül, úgy hiszem, 
ideje volna, erélyesebb, határozottabb és a magyar 
országgyűlés méltóságával megegyezőbb állást 
foglalni el. Legalázatosabb föliratunkban tehát 
igenis kérjük és sürgessük is alkotmányunk azon
nali és teljes visszaállítását; de egyszersmind (Zaj.) 
jelentsük ki benne, mint azt a Tisza Kálmán által 
benyújtott indítvány javasolja, hogy a kiküldött 
bizottságok munkálataikat mindaddig megszünte
tik; míg alkotmányunkba, elvileg már a kormány 
által is többször elösmert jogainkba gyakorlatilag 
is visszahelyeztetünk. 

T. ház ! (Kis szünet. Egy hang a jobb oldalról : 
Halljuk már !) Szabad legj^en megjegyeznem, (Zaj) 
hogy ezen eljárásnak sem tulajdonítanék nagy 
sikert, hogy ha a kiküldött bizottságok munkála
tai (Zaj) csak ránk nézve tudnának hasznost és 
üdvöst kidolgozni; hanem megengedve, hogy né
hány bizottság munkálata hasznos és sürgetős 
ránk nézve, az tagadhatlan, hogy a fő bizottság-, 
mely körül forog a tulajdonképeni kiegyenlítési 
kérdés, értem a 67-es bizottság működése főleg 
szükséges, sőt elkeríilhetlen az osztrák kormányra 
és birodalomra nézve. (Zaj.) Ugyanis bajos volna 
föltenni, hogy e bizottság oly valami javaslatot 
adjon a ház elé, mely által Magyarország vala
mely uj vívmányt nyerjen, oly jogot, melyet az 
alkotmány értelmében addig nem birt. Nem mon
dom, hogy mindezen jogokat az ország mindig 
gyakorolta; de csak azért* nem gyakorolta, mert 
a kormány többnyire bitorolta leplezetlenül, mi
dőn erősnek vélte magát, és elvileg- elismerte azok
hoz való jogainkat, midőn bajban volt. í g y volt 
ez a mohácsi vész óta mindig, és — mint tapasz
taljuk — tart maiglan. 

Többször haliám fölemlíteni e házban, hogy 
ha a marczius 3-ikai kegy. leirat után munkálkodá
sunkat folytattuk, nincs ok arra, hogy azt ma, 
midőn a nov. 1 7-ikei sokkal kedvezőbb, félbeszakít
suk. De úgy hiszem, t. ház, hogy a marcziusi és a 
novemberi leirat közt lefolyt nyolez hónap ele
gendő idó't nyújtott a kormánynak fölhagynia tét
lenségével, és meggyőznie bennünket, hogy eddig 
követett politikáját megváltoztatja; hogy pedig 

csakugyan hosszú nyolez hónap volt, mutatja 
azon körülmény, miszerint elegendő volt arra, 
hogy Ausztriát századokon át folytatott hagyo
mányospolitikájáról leszorítsák, elegendő volt arra, 
hogy ez, még a minap oly rettentő katonai hata
lomnak vélt birodalom, egyik legszebb provincziái-
ról le kellé, hogy mondjon, sőt ha a jelek nem csal
nak, még nagyobb veszteségeknek nézhetünk elibe. 
Valóban, ha a kormány mindaz idő alatt nem győ
ződött meg arról, hogy egy kielégített Mag-var
ország nélkül még csak árnyéka sem marad a 
régi hatalmas Ausztriának, (Zaj) úgy megbocsát
ható nekünk, ha mi példátlan türelmünket valahá
ra kezdjük elveszíteni. A mi a két kegy. kir. leirat 
közti különbséget illeti, azt, megvallom, magam is 
találok, a mennyiben a marcz. 3-ikai leirat semmit 
sem ígér, a nov. 17-ikei leirat igér valamit. De na
gyon megköszönjük! Ugyanis, megtagadja épen 
alkotmányos jogaink azon részét, mely nélkül 
(Zaj) mit sem ér a többi. 

Legyen szabad a tegnap hallott egy beszédre 
egy megjegyzést tennem. Oláhfalu t. képviselője 
azt monda, hogy ő, mint erdélyi képviselő beszél. 
(Zajj Tudtommal Magyarországon erdélyi vá
lasztó-kerület nem létezik; sőt úgy tudom, hogy a 
t. ur Udvarhelyszékben fekvő . Oláhfalunak kép
viselője, mint ilyen pedig- se esetleg, se oppor-
tunitásból, se kegyelemből nem foglal helyet az 
ország házában, hanem csupán azért, mert sarka
latos törvényeink értelmében Udvarhelyszék Ma
gyarország egy törvényhatóságát képezvén, a kép
viseleti joggal fölruházott Oláhfalu őt küldte ide, 
hogy hazánk, illetőleg Magyarország javára tehet
sége és belátása szerint közreműködjék. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát! {Sza
vazzunk !) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bánó Miklós ! (Sza
vazzunk!) 

Bánó Miklós : T. ház! Zavarban vagyok, 
miként állítsam össsze szavaimat oly röviden, hogy 
a különben is már kimerült figyelmet csak legrö
videbb időre vegyem igénybe. 

Bevallom, hatalmas érveknek tartom azokat, 
melyeket azon tisztelt képviselők ajkairól hallot
tam, kik Debreczen városa érdemes követének vé
leményén vannak. Átérzem én is azok valóját: 
mert a legbensőbb meggyőződésnek, legőszintébb 
hazafias aggodalomnak hangjait csak az nem fogja 
talán átérezni, kinek önző kebeléből kialudt a ha
zaszeretet szikrája. 

Ha arról volna szó, hogy oly kormánynyal 
szemben, melynek rendszere, önhibái és vétkei 
miatt, már is lehetetlenséggé lett, oly kormány-
nyal szemben, mely a königgratzi argumentumok 
után sem adott vissza semmit a nemzetnek lefog
lalt jogaiból, kell-e ily kormánynyal szemben to-
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^vább is a kiengesztelés terén haladnunk: akkor 
<én szintén „nemmel" felelnék: mert a mely kor
mányt a birodalmat alapjaiban megrenditő esemé
nyek sem eapacitáltak, azt az országnak kibékü-
lési hajlama sem fogja capacitálni. Ilyen, minden
kitől elhagyatott, senkitől nem támogatott kor
mányrendszer irányában az országgyűlésnek egy 
határozott föllépése ezt végtelen zavaraiban talán 
hamarább bírhatná coneessiók megadására, mint 
egy engesztelő taktika. Eddig értem Debreczen 
városa követe indokainak logikáját, s eddig kö
vetném is. 

De nem szabad ignorálnom egy tényt, mely 
a ház factuma : a 15-ös albizottságnak két közre
tett munkáját, mely két irányban tévé már meg, 
bár ellenkező hatását. Ben az országban aggo
dalmakat szült: ezeket meg kell szüntetni, vagy 
capacitálólag, vagy egy tökéletesb mű közretéte
lével. Kün hajlamokat ébresztett, de talán illusi-
ókat i s : a hajlamokat ápolni kell, az illusiókat 
oszlatni. Nekünk tehát, minekutána az alkotás te
rére már kiléptünk, kell, hogy tovább is két irány
ban működjünk: szólanunk kell a birodalom túlsó 
népeihez; de kell szólanunk a magyar nemzethez 
is. Kell szólanunk, mert a kezdeményezést ránk 
ruházták; kell, mert mint alkotmányos életet élő 
nemzet, mi e közkérdésekhez leginkább szólha
tunk gyakorlatilag. Szólanunk kell a birodalom 
túlsó népeihez oly őszinteséggel, minő a magyar 
nemzetnek jellemvonása, oly hazafiúi szilárdság
gal, minő azon nemzeteknek sajátja, melyek mély 
alkotmányos öntudattal bírnak ; de szólanunk kell 
egyszersmind oly szomszédi jó indulattal , minő 
szükséges arra, hogy a köztünk fenforgó, még 
tisztába nem hozott kérdések mindkét résznek meg
elégedésére s hasznára dőljenek el. De szólanunk 
kell a magyar nemzethez is, hogy eloszlassuk azon 
aggodalmát, melynél fogva a 15-ös bizottság mun
kálata által szabadságát és alkotmányát véli meg
támadva. 

Nem tudom, minő lesz a 6 7-es bizottság ezen-
tuli munkálata • de annyit előre is nem tartok fö
löslegesnek kinyilatkoztatni, hogy én, tisztán meg
győződésem auctoritását követvén, azokhoz fogok 
sorakozni, kik a szabad alkotmánynak, a függet
len magyar államnak több jogot akarnak re-
serválni, mint a mennyi az alválasztmány két vé
leményében fentartatott. Tisztelt ház ! En érzem a 
népek szövetkezésének éltető melegét, érzem azon 
fokozott erőt, melyet ily szövetkezés, belül minden 
önkény, kivül minden ellenséges megtámadás el
len kifejthet; de önmagunkban is érzek annyi 
erőt, melynél fogva Ausztriának suprematiáját nem 
fognók tűrni. Ausztria lehet társországa Magyar
országnak, de Magyarország Ausztriának provin-

eziája nem; Magyarország lehet hatalom Ausztria 
nélkül, de Ausztria Magyarország nélkül nem. 

És minthogy ennek valóját érzem, sőt igy 
vagyok meggyőződve, nem félek az egyezkedés 
veszélyétől. Én épen azért akarom a nép-szövet
kezést megkisérteni, hogy, a rókák és óriási kígyók 
ellenében, valahára már e birodalomban is az em
berek uralma kapjon erőre, mely szörnyek ellené
ben egy ember maga, a szép mese szerint is. nem 
tudott boldogulni. Az idő rövid. (Ugy van! Sza
vazzunk!) A munka nehéz! Ha az alkotás nagy 
művét a ránk rohanó események félbeszakítanák, 
a felelősség már is azokat fogja terhelni, kik annak 
keresztülvitelében mindig zsarnoki önkénynyel 
akadályoztak; de ha az elfecsérelt drága napok 
után, most, az éjnek talán utósó órájában még ki
bontakozhatunk , legnagyobb részben mienk a di
csőség ! 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. 
Ráday László gr. jegyző: Gál Péter! 
Gál P é t e r : Tán nem követek el szerényte-

lenséget, t. ház, ha én, ki amúgy is ritkán vettem 
igénybe a ház türelmét az országgyűlés tartama 
alatt, most annak figyelmét csak néhány perezre 
kikérem. 

Azok, miket e házban a tárgyalás alatt levő 
két inditvány megvitatása folytában kimondottak, 
engem még jobban meggyőztek arról, hogy e 
háznak a 61 óta szerzett tapasztalatokból merített 
azon fölfogása helyes, hogy egyedül a nyílt és ha
tározott föllépés az, mely most minket leginkább 
ezélhoz vezet, nem pedig azon meddő és eredmény
telen alkudozás és útegyengetés, melyet eddig kö
vettünk. Csak egyetlen pillantás a kir. leiratra 
mindenkit meggyőz, hogy a ház csaknem átalá-
nos odaadó engedékenysége mennyire számítta
tott be a mi javunkra és jogos kívánalmaink telje
sítésére. Igaz, hogy sokan ebben nagy közeledést 
látnak; én ugyan részemről nem látok. Sokan lát
ják benne a felelős minisztérium és helyhatóságok 
visszaállítását; de ez csak úgy van benne, mint 
volt az egyszeri czigány levelében a rák. (Derült
ség.) Nem passivitás, nem semmit tevés által aka
runk czélt érni, hanem annak nyílt és határozott 
kij'elentése által , hogy addig, míg e viszás hely
zetben vagyunk, kezünk] úgyszólván meg van 
kötve, semmit törvényesen nem cselekedhetünk, 
mert erre mulhatlan kellék a független és önálló 
működési tér. ez pedig csak a teljes és tettleges, nem 
pedig elvi restitutiója alkotmányunknak. Ezek 
szerint következik, hogy mi akarunk cselekedni, 
de csak akkor, ha ezt törvényesen tehetjük. 

Téves fölfogás e szerint a határozott föllépést 
szakítással egyértelműnek nevezni — hacsak 
nem az én felfogásom szerint értelmezzük a sza
kítást. Mert igenis szakítás ez annyiban, a meny-
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nyiben mi szakítani akarunk azon törvénytelen és 
hívatlan közegekkel, kik mindeddig pénzünkkel 
és vérünkkel rendelkeznek. Igenis szakítani akarunk 
azokkal, hogy az ország mind bel, mind kül ügyei
nek ránk nézve áldástalan kezelése hova-hania-
rább megszűnjék, s ez ügyek az illető jogos ke
zekhez, a magyar nemzet parlamentáris kormányá
nak kezéhez tétessenek vissza. 

Ezen készakarva igen röviden okadatolt föl
fogásomból merített erős meggyőződés az, mely 
parancsolja nekem, hogy Tisza Kálmán indítvá
nyát egész terjedelmében elfogadjam. (Helyeslés a 
bal oldalon. Szavazzunk!) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bartal György ! (El
áll! Eláll!) 

B a r t a l G y ö r g y : T. ház ! Egynéhány szó
val kívánom csak szavazatomat indokolni. A múlt 
ülésszak tárgyalása folytán alkalmam volt kifej
teni azon álláspontot, melyet én t. képviselőtár
sam Deák Ferencz indítványának első része irá
nyában elfoglalok; miért is annál inkább föl
mentve érzem magamat a morális kötelezettségtől, 
a legutóbb érkezett kir. leirat taglalásába, illetőteg 
védelmébe bocsátkozni: mert ezúttal már ugyan
ezen indítvány második része kilátásba helyezi 
azt, hogy a t. ház a kegy. kir. leiratban foglalta
kat kellő figyelemmel és tisztelettel fontolóra 
veendi akkor, midőn a 67-es bizottság javaslatát 
elkészitendi; és mert ezen kegy. leirat tüzetesen, 
habár szokatlan, de félre nem ismerhető jó akarat
tal vonatkozva a 15-ös bizottság munkálatára, sőt 
annak nagy részét elfogadhatónak kijelentve, vé
leményem szerint érdemleg csak is a 67-es bizott
ság leendő javaslatával egyetemben és szoros 
összefüggésben leendtárgyalható. Ez okból is, illő 
tekintettel a t. háznak már kimerült türelmére, fö
löslegesnek tartottam azok czáfolatába bocsátkoz
ni, a mik e háznak jobb és bal oldaláról többé-ke-
vesbbé futólag a kir. leirat ellen elmondattak ; és 
így észrevételeimet az alkalomra fentartva, melyet 
az általam kiemelt indítvány kijelöl: ezúttal egy
szerűen kijelentem, hogy annak elfogadására, 
mint nézeteimhez legközelebb állóra fogok sza
vazni. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Nagy Ignácz! 
(Nincs jelen! Szavazzunk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Simay Gergely ! (El
áll! Eláll!) 

E l n ö k : T. ház! Távol legyen tőlem a szán
dék , túlterjeszkedni azon jogkörön, melyet a t. 
ház megbízásából itt mai nap gyakorolni szeren
csém van. Nem akarok tehát semmi tekintetben 
oda hatni, hogy ha még nem méltóztatnak az időt 
elérkezettnek látni, a szavazást már most kitűz
zük; azonban reménylem s hiszem, nem fogja a 
t. ház rósz néven venni tőlem, ha azon majdnem 
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1 átalánosnak mutatkozó kívánsággal szemben, hogy 
már végeznök be a tanácskozást, azt bátorkodom 
javasolni , méltóztassanak megengedni, hogy ol
vastassanak föl a fölirottak nevei: mert így senki 
sem állhat el, nem tudván, vajon a rá következők 

[ elállanak-e. Ha sikerűi, jól van; ha pedig nem, 
| akkor méltóztassanak tovább szólani. (Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Simay Gergely ! (El
áll! Eláll!) 

S i m a y G e r g e l y : Nagyon elbizakodottnak 
kellene lennem, t. ház, ha hinném, hogy oly sok 
jeles szónok után, kik a szőnyegen levő, és a sző
nyegen nem levő tárgyat is egészen a legapróbb 
részletekig kimerítették, fölszólalásommal egyik, 
vagy másik indítványt erősíthetem, vagy gyöngít
hetem; (Eláll! Eláll! Zaj.) de engedje meg a t. ház, 
hogy azon kötelességet, melyet küldőim bizodalma 
rám rótt, ily fontos kérdésben nem csak egyszerű 
szavazattal, hanem vélnményemnek bár rövid 
indokolásával teljesíthessem. 

Nem akarok a k. kir. leirat taglalásába bo
csátkozni ; kiaknázták már az előttem szólók an
nak minden fény- és árnyoldalait elannyira, hogy 
ha e hálátlan munkára adnám magamat, (Szavaz
zunk! Zaj. Elíü!!) részemről bizonyosan nem ma
radna fen más, mint megvizsgálni, vajon ezen kir. 
leirat czimében is nincs-e valami h iány? Szorítko
zom tehát, és pedig röviden, egyedül a vita tár
gyára : a két indítvány közötti ellentétre. (Zaj. 
Szavazzunk!) Egyik indítvány a leérkezett kir. 
leirat után nem tartja lehetőnek, a jogfolytonosság 
megsértése nélkül, a további munkálkodást, míg a 
másik indítvány, a ház eddigi határozata és fölira
taiban kijelentett nyilatkozatai alapján, a munkál
kodás folytatását szükségesnek látja. Részemről, 
őszintén meg kell vallanom, igen óhajtottam volna, 
ha ezen része mindkét indítványnak elmaradha
tott volna; (Szavaziunk! Zaj. Eláll!) de miután ez 
tárgyalás alatt áll, nem tartózkodom kijelenteni, 
hogy az első indítványt pártolók által elmondott 
elvek egyike sem győzött meg engem a munkál
kodás megszüntetésének akár ok-, akár czélsze-
rűsége, annál kevésbbé a felől, hogy egy olyan 
eljárás, a politikai következetességnek — mely 
előttem egy országgyűlést illetőleg igen nagy 
súlylyal bir — kellő mértékét megütné. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

A munkálkodás megszüntetése mellett indo
kul fölhozatik a jogfolytonosság megsértése : mire 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a jogfolytonos
ság megsértethetik vagy az által, ha bizonyos 
munkálkodás, mely a jogfolytonosság elvével el
lenkezik , megkezdetik, vagy pedig, ha bizonyos 
munkálkodás folytatásánál nem tartatik meg azon 
határvonal, azon demarcationalis linea, melyen túl 
a munkálat folytatása a jogfolytonosság sérelme, 
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nek rovására történnék. (Zaj. Szavazzunk!) De 
hála a gondviselésnek, én eddigi eljárásainkban 
ilyes hibát fölfedezni nem birok, s remélem, az ez-
utániakban sem birandok, s szerfölött fájlalnám, 
ha a t. képviselőháznak, mely az ország jogait és 
alkotmányát minden időben védeni és megóvni 
tartozik, csak most kellene kiábrándulnia abból, 
hogy eddigi eljárásai által a jogfolytonosságon, 
mint a hatalom ellenében alkotmányunk emez 
egyedüli védpaizsán, rést nyitott vagy csorbát 
ejtett légyen. Én, t. ház, e nézetben teljességgel 
nem osztozom : nem pedig azért, mert nem akarok 
oly bizonyítványt állítani ki, mely egy részről az 
országgyűlésnek politikai ingatagságát tanúsítaná, 
más részről a rósz akaratot egy ellenünk mindig föl
használható hatalmas fegyverrel ajándékozná meg. 
(Zaj. Szavazzunk!) 

Egy másik okul a munkálódás megszünteté
sére fölhozatott, hogy miután a kormány a nem
zetet puhitás által arra kívánja szorítani, hogy el
végre maga mondjon le alkotmányáról és jogai
ról, a politikai óvatosság is igényli, hogy ezen es
hetőségnek eleje vétessék, nehogy egy rósz irány 
és félszabályok által vezetett politika sikamlós te
rén félrelépés történjék. (Zaj. Eláll! EMU!) T. 
ház , én e részben is nyugodt vagyok : megnyug
tat engem annak tudata, hogy azon nemzetet, mely 
csaknem két évtized óta a puhitás minden retor-
táin keresztülmenve, nem birt megpuhulni, azt bi
zonyosan a további puhitás műtéte sem fogja igaz
ságos ügyének védelmében ellankasztani, sem meg
zavarni. {Eláll! Eláll!) 

De kérdem, t. ház, mit is koczkáztatunk a 
további munkálódással ? Nem lehetetlen, hogy a 
67-es bizottság oly javaslatot készít, mely alkot
mányunk tökéletes megóvása mellett a fejedelem 
által is elfogadtathatik: és ekkor, uraim, bizto
san hiszem, hogy a felelős kormány rögtöni kine
vezése s a niunicipiumok helyreállítása be fogna 
következni. Jól tudom, hogy itt mindjárt azon el
lenvetéssel találkozom: hihetó'-e ez akkor, midőn 
a kir. leiratban egész határozottsággal kijelöltet
nek azon föltételek, melyek után a kormány csak 
annyit is megadni hajlandó ? Azt is tudom, hogy 
nincs a képviselőháznak egyetlen tagja is, ki ily 
áron megkívánná vásárolni saját vagyonát. (Zaj.) 
De, tisztelt ház , miután tudjuk, hogy az eddigi 
leiratokban is a kormány által hason határozott
sággal tett alkotmányellenes követelmények né
melyikétói maga a kormány elállhatott, s a jelen
legi kir. leiratból ítélve el is állott; miután tud
hatjuk, hogy ez is nem utolsó szava a kormány
nak ; s miután végre ab esse ad posse mindig érvé
nyes az argumentatio: épen nem tartom lehetet
lennek, hogy, ha nem is a kormány, maga ő föl-
sége, meggyőződvén a korona tanácsosai által ed-

| dig vezetett félszeg politika további tarthatatlan
sága felől, a valódi alkotmányosság igényeit te
kintetbe fogja venni. És, t. ház, én ezen fontos élet
kérdésben a lehetőség legkisebb árnyékának is 
akadályozólag útját állani részemről nemkivánom, 
(Szavazzunk !) 

Ezekből kifolyólag, miután a jogfolytonossá
got előleg eddigi eljárásunkkal meg nem sértet
tük ; miután ezentuli eljárásunkkal megsérteni nem 
fogjuk, mei*t megtartjuk azon határvonalt, melyen 
túl a jogfolytonosság sérelme következnék: éntel-

j jességgeí nem látom szükségét annak, miért kell-
I jen jelenleg idő előtt decretálnunk munkálkodásunk 

megszüntetését. Úgyis, ha a 67-es bizottság mun
kálata nem úgy ütne ki, hogy a fejedelem által 
elfogadható legyen, be fognak következni a türe
lem és váró politika szomorú napjai. Ne siettessük 
azokat mi magunk ok nélkül, hanem tartsunk in
kább az eszélyesség azon elvével, hogy: qui habét 
tempus, habét vitám. Sőt a politikai morálból ki
folyólag egyenesen azt látom szükségesnek, hogy 
ha az alkotmány-viszály kérdésének el nem intézhe-
tése miatt valaha valakinek a ,mea culpát' el kell 
mondani, az ne a képviselőház, hanem a kormány 
legyen. 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. (Sza
vazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Nagy Ignácz! 
(Szavazzunk!') 

N a g y IgnáCZ: Elállók. (Helyeslés.j 
Ráday László gr. jegyző: Mískolczy Lajos! 

(Szavazzunk ! Eláll!) 
Mískolczy L a j o s : Tiszt, ház! Nem lehet fi

gyelembe nem venni, hogy minden szónoklat be
végzésénél újólag ismét „Szavazzunk!" fölkiáltások 
hangzanak el; azt sem lehet figyelem nélkül hagy
ni, hogy minden fölkelő szónok „Elál l !" fölkiál
tásokkal fogadtatik; azt sem lehet figyelem nélkül 
hagyni, hogy padjaink nagy része, mint látjuk, 
üres; azt sem, hogy a szónoklatok közepett föl-
fölzúduló moraj s a mutatkozó figyelmetlenség 
azt mutatja, hogy a figyelem kifáradt: én tehát 
elállók szavamtól. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Jekelfalussy Lajos! 
(Szavazzunk! Eláll!) 

J e k e l f a l u s s y LajOS: Elállók. (Helyeslés.) 
Ráday László gr. jegyző : Beraáth Zsig

mond ! (Szavazzunk ! Eláll!) 
Bernáth Zs igmond: Tisztelt ház! Tudom, és 

pedig fájlaló szívvel tudom, hogy minden perez, 
melyben ezen ország, s annak minden rendű la
kója az alkotmányosság élvezetétől el van zárva, 
keserves könyhullatásokba és véres verejtékekbe 
kerü l ; tudom azt is, hogy minden perez, melyben 
az alkotmányosság meg nem adatik, urunknak 
királyunknak legbecsesebb idejét, melyet belvi-
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szonyaink szervezésére használhatna, csak elra
bolja: és minthogy tudom, hogy az idő, azaz a 
perczek, mind a népnek, mind a fejedelemnek drá
ga, követni fogom azon bevezetést, melyet Róma 
aranykorának koszorús költője császári pártfogó
jához intézett levelének elején i r t : 

— In publiea commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempóra, Caesar ! 

Dióhéjba fogom szorítani véleményem előa
dását csak azért is. t. ház, mert hiszen a magam 
érvei, melyek mellett valamely véleményhez ra
gaszkodom, úgy sem indítanának meg senkit; s 
tudva azt, hogy e terem megszűnt lenni a vélemé
nyek összeegyeztetésének színhelye, tudva azt, hogy 
a vélemények összeegyeztetése már e városban kibé
relt barátságos összejövetelek színhelyén gyakorol
tatik: nem fogom tehát (Halljuk ! Zaj) a t. házat to
vább tartóztatni határozatának kimondásában, csak 
elmondom azt. hogy regestrálván azon érveket, me
lyeket itt egyik és másik részről hallottam, kell, 
hogy kimondjam, mint fogtam én föl azon tárgy 
állását, mely itt szőnyegen van. 

A múlt hó 17-én (Zaj a jobb oldalon) leérke
zett kegy. kir. leirat ugyanazon hó 19-ik napján, 
ugyanezen teremben kihirdettetvén, szabályszerű
kig elhatároztatott, hogy kinyomassák és napi 
rendre kitűzessék. Jelesen, kitűzetett azután akövet
kező csütörtökre a kegy. kir. leirat tárgyalásra. 
Elérkezett azon nap, s akkor két indítvány téte
tett a ház asztalára. Ismét a szabályok szerint az 
végeztetett, hogy nyomassanak ki az indítványok 
és tárgyalásuk napirendre tűzessék ki, a mi is az
tán a következő szombatra határoztatott. Nem aka
rom a következést elmondani, melyet e határozat 
szült. Tudják azt a képviselők mindnyájan velem 
együtt ; hanem azt fogom elmondani, miszerint ez 
figyelmeztetheti a magas kormányt, hogy ha ezen 
támlák itt üresek nem volnának, bizonyosan az a 
miniszter, kinek az kötelessége, tudta volna azt 
eszközölni, hogy a kir. leirat, azon előnyét, mely-
lyel birt beadványi tekintetében, el ne veszítse, ha
nem a tárgyalást egyenesen arra fordítsa. Azt hi
szem, hogy ez a figjelmeztetés boldogabb kornak 
van fenhagyva; én azonban kötelességemnek tar
tottam ezt elmondani. 

Registrálva a jobb oldali érveket, úgy fog
tam föl, hogy két érv van külünösen: az egyik 
palmáris, a másik plausibilis. Azoknak, kik a közös 
ügyek tárgyalását óhajtják, első érvök az, hogy 
határozat van az iránt, hogy a közös ügyek tár
gyaltassanak, s én elismerem, hogy ezen érv pal
máris. Senki sem tagadhatja, hogy a határozat meg
van, és hogy e határozat megszüntetve nincs: an
nak tehát lehet és kell tárgyaltatni. A másik érv 
a palmáris érven kivűl csak plausibilis, az t. i., 

hogy igéret van téve, ha úgy kezdődnek a tanács-
kozmányok, a mint a kegy. kir. leiratban irva van, 
a melyben ezeknek alapjául az alválasztmánynak 
föltételei el vannak ismerve, akkor majd adatik al
kotmány kivűl és belül e házon. Nem akarom rá 
kimondani véleményemet, mert az nem is szük
séges • csak annyit állíthatok felőle: elismerem, 
hogy azok igen helyes alapokból meritvék, elisme
rem különösen azt, hogy hazafiúi bnzgó kebelből 
vannak előterjesztve. 

Már most registrálom a másik vélemény ind
okolt érveit. Először, nincs parlamenti élet, hí
jába minden működés: óhajtandó tehát, hogy előbb 
parlamentaris legyen a tanácskozás, mert addig 
sikertelen minden fáradozás. Továbbá az is óhaj
tandó — s méltán is óhajtandó — hogy minden 
törvényhozási közegek ki legyenek egészítve. Ma
gasan értem én ezt, és olyanul értem, a miért ezen 
országgyűlés elejétől fogva össze volt hiva: magá
nak a királynak koronázására.Tudva lévő, hogy míg 
csak e törvényhozási test van együtt és koronázott 
király nincs, addig törvényeket alkotni nem lehet: 
és ez az érve a másik résznek, énszerintem, szintén 
palmáris. Van még egy érv, melyet az itt előfordult 
tanácskozmányokból merítek: és ez az, hogy nyilt 
titok kering, hogy t. i. ha a belügyekre vonatko
zólag folytatjuk a tanácskozásokat, ugyanakkor 
már megelőztük az 1848-iki törvények revisióját. 

Ezen érvekről, melyeket imént emiitettem, az 
volt ugyan mondva, hogy határozottan alaptala
nok. Én magamat nem érzem jogosítottnak, hogy 
valakinek érveit határozottan ilyeneknek vagy 
olyanoknak mondjam, és miután magamat nem 
érzem jogosítottnak, igen természetes, hogy mást 
sem erezhetek jogosítottnak, hogy az enyémre azt 
mondja. Engem legalább nem birt arra, hogy ezt 
viszonozva, én az ellenkezőt tegyem. Azt mondot
tam, hogy, igenis alaposaknak gondolom, alapo
saknak ismerem, alaposaknak tudom azon érve
ket , melyek előhozattak a r ra , hogy a bizottság 
folytassa tárgyalását; de mikor ezt kimondom , 
ugyanakkor ki kell azt is mondanom , hogy az 
én meggyőződésem szerint sokkal alaposabb azon 
férfiak nézete, kik azt mondják: kisértse meg a 
határozottságot az országgyűlése, s ne tárgyalja 
bizottságilag a közös ügyeket. Ezzel kimondtam 
véleményemet. 

Most már arra kell szorítkoznom, hogy — 
szintén dióhéjba szorítva — adjam elő, mint ha
tottak rám azon érvek, melyeket hallottam. 
(Halljuk!) 

Mondva volt itt egy igen szép phrasis: ezen 
phrasis a politika morálja. Meghagyom e fogalom
nak a t. előadó ur szerinti értelmét, és megkísértem 
előadni, milyen fogalmam van nekem a politikai 
morálról. En azt tartom, ha az özönvíz előtt és az 
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özönvíz után támadhatott volna egy oly tudós ve- ! 
gyész, kinek sikerült volna ezt a két elvet: a po- j 
litikát és morált egygyé olvasztani, az lett volna 
azon Isten angyala, ki a földnek minden népeinél 
Eldorádót teremtett volna. (Helyeslés.) Az én fogal
mam a morálról az, hogy a morál a szigorú erköl
csiség tana. a politika pedig az opportunitás és exi-
gentiák tana. A törvényszerűség, a törvény tiszte
lete : ez morál; a törvényeknek eltörlése, meg nem 
tartása: ez politika. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 
Az alkotmány eltörlése : ez szerintem politika; az 
alkotmányosság megtartása pedig : ez énszerin
tem morál. (Helyeslés.) A jog-oknak elismerése és 
tiszteletben tartása, a személyes és vagyonbátor-
ságnak fentartása: énszerintem morál; az ostrom
állapot: énszerintem politika. (Fölkiáltások: De rósz 
politika!) De mondok egy példát. Felséges urunk
nak legjobb jogon örökölt tartományaiban való 
védelme alapul a moderamen ineulpatae tutelae-n. 
Felséges urunk hadainak megparancsolta, hogy 
csak egy lépést se menjenek ki a határon tú l : ez 
a morál politikája. Bismarck és sociusai felséges 
urunknak örökös tartományait megtámadták, né
peit pusztították, kényszeritették jogos birtokát 
átengedni és jogos czimeit elvették: ez politika, 
magyarán mondva, immoralitás. 

Sajnálkozva hallottam e teremben egy oly 
árnyék ellen szólalni föl, mely árnyék előtt tiszte
lettel kell meghajolni. II . Lipót felséges elhunyt 
királyunk ez, kiről az mondatott, hogy ő hozta 
volna be a titkos policziát e hazába. Uraim, ha tör
vénykönyveinknek egész halmazát átnézzük is, 
nem találunk oly üdvös törvényeket, mint azokat, 
melyeket ezen áldott király, I I . Lipót királyunk 
szentesitett, a ki előtt minden igaz magyar, midőn 
nevét említi, föveget emelje és hamvai előtt borul
jon le. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Dedinszky József! 
Bedinszky József: Elállók! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Luksíek Bódog! 
L u k s i c h B ó d o g : Elállók ! (Éljenzés.) 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Szakáll Lajos ! (Sza

vazzunk !) 
S z a k á l l L a j o s : T. ház! Hálás leszek azon 

pár pereznyi figyelemért, melyet nekem szentelni 
méltóztatnak: mert csak igen röviden kívánok szó
lani. Isten hat nap alatt teremtette az egész vilá
got. Hogy a képviselőházat elősegítsem ma — hat 
nap alatt folytatott tanácskozás után — határozat 
hozatalához, egyszerűen Deák Ferencz veterán ve
zérem indítványa elfogadására szavazok. (Éljenzés.) 

T ó t h YÜmOS j e g y z ő : Trefort Ágoston! 
(Szavazzunk!) 

Trefort Ágoston: Elállók! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Patay István! 

(Szavazzunk ! Eláll.) 

P a t a y I s t v á n : T . ház! Ha föl nem lettem 
volna irva eddig: most fölíratnám magamat, és 
pedig azért, hogy kimondjam a ház előtt, hogy 
ama zúgva mondott „Eláll !" és „Szavazzunk !" e 
ház méltóságával ellenkeznek. (Ellenmondás) Ha 
mi minden tárgynál két-három vezérszónokot vé
gig hallgatunk, a csekélyebb tehetségtieket és kor
látolt elméjüeket pedig ki nem hallgatjuk, akkor, 
mint a Horatiusok és Curiatiusok, válaszszunk har
mat-hármat : majd elvégeznek ők mindent, mi pe
dig mehetünk haza. De ez nem úgy van, uraim; 
én azt kivánom, hogy a kik azt kivánták, hogy 
elállják, azok állnának föl, s Deák Ferencz mesterök 
tanácsát elfogadva, minden ember a maga lábán 
járna. Én, uraim, csekély eszem után szoktam min
dig járni, és ha az én tiszta keblem sugallata az
zal karöltve jár, én azon utón még soha sem hi
báztam. (Zaj.) 

En is, ha kihallgatnak, uraim, igen röviden 
szólok; különben hosszú leszek. (Zaj) 

Most is azért szólalok föl, hogy kimondjam, 
hogy én a kiküldött 67 tagnak se megválasztá
sába, se munkálkodásába soha bele nem egyez
tem; és örömömre szolgál, ha itt e teremben még 
sokan vannak, kik velem együtt az alkotmány 
sánczaiba Trója lovát bevinni nem akarjuk. 

Fölállottam, hogy Besze Jánus uram beszé
dét megmosolyogva, Vadnay és Horvát Boldizsár 
képviselőtársaim által a felelősség terhének fenye
getőzve elém dobott keztyűjét fölvegyem, és ezt kö
telességemnek tartom, és föl is veszem a nép ne
vében. (Zúgás.) Ki fogom magamat magyarázni. 
Hogy Miskolcz városa általam mélyen tisztelt pol
gárai , és a másik képviselő úrnak szombati]elyi 
küldői egyénenkint miként gondolkoznak, azt nem 
tudhatom; de tudom, hogy a nép miilói, azok közt 
Debreczen városának 60 ezer magyarajku és tiszta 
magyar, hazafias érzelmű lakosai velem együtt 
azt kiáltják : 5JVagy minden , vagy semmi lu 

Uraim, nekünk foltozott ruha nem kell! Nem kell 
delegatio, a reichsrathba nem megyünk! Es ez a 
közvélemény. 

Uraim, még egyet mondok — de nem fenye
getőzve, mint némely urak tették — hogy a nép 
nagy és hatalmas, és ha könnyelműleg álmából föl-
rázatik, kitalál ábrándulni, és bizony-bizony mon
dom, még a halottakért is elégtételt fog kívánni! 

Utoljára, uraim, kénytelen vagyok kimon
dani, hogy e ház törvényes alapon mindaddig nem 
fog állni és illetékes uj törvényeket alkotni nem 
lesz jogában, míg az alkotmány tökéletesen hely
reállítva nincsen. 

Ezt hiszem és vallom: és épen azért Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam indítványát pártolom. 
(Helyeslés a bal oldalon. Zaj. Szavaznunk!) 
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T ó t h VilniOS j e g y z ő : Székely Grergely! 
(Szavazzunk!) 

Székely Gergely: T. ház! Látván, hogy a 
t. ház figyelme ki van merülve, csak röviden aka
rom megjegyezni, hogy miután Deák Ferencz t. 
képviselőtársunk indítványát czélszerűbbnek tar
tom, azt pártolom. 

Ráday László gr. jegyző: Károlyi Ede 
gróf! (Szavazzunk!) 

K á r o l y i Ede gr: A t. ház figyelmét nem 
akarom fárasztani és azért elállók. (Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Mikó Mihály! (Eláll! 
Szavazzunk 1) 

Mikó M i h á l y : Tudva. t. ház, hogy nem 
irigylendő sorsa van annak, ki a tanácskozás ötö
dik napján jut szóhoz; mind a mellett engedje 
meg- a t. ház, hogy midőn egy oly indítványt aka
rok pártolni, melyről többek között már az is el
mondatott, hogy annak érvényre jutása a jogfoly
tonosságot sértené, indokaimat igen röviden, s a 
mennyiben a tanácskozás ötödik napján lehetséges, 
minden ismétlés kikerülése mellett előadhassam, 
szorosan szemem előtt tartván a ház asztalán letett 
két indítvány között létező egyetlen eltérő pontot, 
t . i , azt, vajon addig, míg teendő föliratunk nyomán 
alkotmányunk teljesen visszaállíttatik, tanácsko
zásainkat folytassuk, illetőleg a 6 7-es bizottság 
munkálkodását folytassa-e vagy ne'? 

Én, t. ház, megfoghatónak, sőt következe
tesnek tartom azok politikáját, kik már kezdetben 
a 67-es bizottság megválasztásában részt nem vet
tek, s munkálkodása folytatását ellenzik niost is; 
de méltóztassanak megbocsátani, ha kinyilatkozta
tom, hogy mindazon érveket, melyek az érintett 
bizottság munkássága megakasztására nézve azok 
által fölhozattak, kik ama bizottság megválasztásá
ban részt vettek, elkésetteknek tekintem. Nézetem 
szerint helye és ideje lesz vala annak, az ország
gyűlés megnyitása után mindjárt, vagy legkésőbben 
a marczius 3-ikai k. k. leirat után. Átlátni nem 
tudom, hogy azon ház, mely a B7-es bizottságot 
— az országgyűlésnek alkotmányunk helyreállítása 
nélkül történt megnyitása, sőt a minden magyar 
kebelben méltó fájdalmat ébresztett marczius 3-kai 
k. k. leirat után is — megválasztanf I munkásságra 
utasítani szükségesnek látta, miképen szüntethetné 
meg annak munkásságát épen raosta novemb. 17-én 
kelt, s bár teljességgel ki nem elégitő, de, az eddig 
nyilatkozott szónokok legnagyobb részének egy
hangú elismerése szerint is, amannál sokkal ked
vezőbb, s némi közeledést mindenesetre magában 
foglaló k. k. leirat után ? Valamint meg nem fog
hatom azt is, hogy ha nem volt következetlenség, 
ha nem sérté a jogfolytonosságot a 67-es bizottság 
kiküldése s eddigi munkálkodása, miképen lehetne 
következetlenség, s miképen sérthetné a jogfolyto-

| nosságot most azon munkálat tovább folytatása ? 
— Hallottam ugyan e tekintetben fölhozatni, hogy, 
midőn ama bizottság megválasztatott, a kormány-
féifiakban bíztunk,most pedig ama bizalom eltűnt. 
Nem akarom vizsgálni, mennyire volt ama bizalom 
alapos akkor, mennyire alaptalan most ? Egyet 
kénytelen vagyok elismerni: hogy ama bizalom
nak, volt legyen az alapos vagy alaptalan, fen-
tartására a kormán}^ legkisebb fáradságot sem for
dított; de ha igaz. hogy csalatkoztunk emberekbe 
helyezett bizalmunkban: nem kell-e folytatni mun
kásságunkat egy más, egy biztosabb alapon: a 
jogszentségbe s az igaz ügy győzelmének csalha-
tatlanságába helyzett bizodalmunk alapján ? 

A mi azon aggodalmakat illeti, melyek a 67-es 
bizottság munkálatát illetőleg félreismerhetlen ha
zaszeretettel, s hű ragaszkodással alkotmányunkhoz 
öt nap alatt e házban előadattak , kénytelen va
gyok kinyilatkoztatni, hogy én azok nyilvánítását 
itt most, idő előttinek tekintem. Nézetem szerint 
helye és ideje lesz azok nyilvánításának akkor, mi
dőn a 67-es bizottság munkálata a ház asztalára 
tétetik. Ekkor lesz ideje, hogy Patay képviselőtár
sunk elmondhassa: „Nem kell delegatio;" és a 
mint egyik jeles szónokunk monda, tőlünk fog 
függni ekkor, hogy csak oly kibéküléshez adjuk 
megegyezésünket, mely, a mint Podmaniczky 
b. képviselőtársunk igen helyesen kivánta: „Ma
gyarország jövőjét minden tekintetben biztosítsa;'' 
tőlünk fog füg-gni, csak oly kibéküléshez járulni, 
melynek nyomán Magyarország, a Ragályi kép
viselőtársunk által fölhozott képben, a vele egy 
kalap alatt élt beteg testnek erőt és egészséget köl
csönözzön, a nélkül, hogy betegségét magára ra-
gaszsza. 

Nem tagadom, én is érzem azt, mit Podma-
! niczky b. képviselőtársunk mondott. hogy az 

egyezkedés tere sikamlós; de nem osztozom ag
godalmában . miszerint az engedékenység1 teréről 
az opportunitás terére zuhanunk az esetben, ha a 
6 7-es bizottság munkálatát tovább folytatja: mert 
hiszen e sikamlós térre a hazaszeretetben erős fér
fiakat s nem eltántorítható gyermekeket küldött a 
nemzet közbizodalma. 

Osztozom én az utolsó kártya idő előtti kiját-
zása iránti aggodalmában; de épen ez aggodalom 
vezet engem arra, hogy a 67-es bizottság munká
lata folytatását s azt óhajtsam, hogy az utolsó kár
tya kijátszását hagyjuk a legvégsőre, nem szakítván 
meg a játékot addig, mig mindazt, mit elveszt énk, 
vissza nem nyertük. 

Es e meggyőződésemet nem ingatja meg tiszt, 
képviselőtársunk Várady Grábor azon nyilvánított 
hite, hogy, ha a munkálkodás félbeszakításának po
litikája többségben nincs itt a házban, többségben 
van az kün az országban. Nem akarom elvitatni 
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senkinek azon jogát, hogy meggyőződését a köz-
védeménynyel ugyanazonosnak tekintse,- de alig 
hiszem, hogy föltevésében tisztelt képviselőtár
sunk ne csalatkozzék, s e hitem nem épen ösztön
szerű : gyámolítja azt az országgyűlés megnyílása 
előtti gyűlésekre s ama nagy számú követjelölti 
programmokra tett visszatekintés. Különben meg 
vagyok győződve, hogy ha a kibékülés a Deák 
Ferencz indítványát határozattá emelő többség ér
telmében sikerülhet, azt nem csak az ország, de 
maga Várady képviselőtársunk is hazafi örömmel 
fogadandja. 

Végűi Madarász József képviselő társunk
nak a tegnapelőtti ülésben előadott kérdéseire : 
vajon a többség fölvilágositá-e a fejedelmet ? meg
szüntette-e az elnyomásokat? stb. van egy igen 
rövid megjegyzésem. Csodálkozom s meg nem tu
dom fogni, miképen intézheti tisztelt képviselő
társunk e kérdéseket a többséghez, akkor , mi
dőn ama miniszteri padok üresek. Feleletül leg-
fölebb is a kérdés megfordítását várhatná, vagy 
azt, hogy várja be, míg ama padokra e házból vá
lasztott férfiak fognak ülni: akkor kérdéseire bizo
nyosan kielégítő és kedvező választ fog kapni. 

Pártolom pestbelvárosi képviselő Deák Fe
rencz indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavaz
zunk ! Szavazzunk !) 

Tóth V i l m o s j egyző : Thury Sámuel! (EMU.) 
Dániel P á l ! (Eláll.) Faragó Ferencz ! (Eláll.) 

Ráday László gr. jegyző: Almássy Sán
dor! (Eláll.) Pap Pál! (Eláll) Somossy Ignácz! 
(Eláll) Makray László ! (Eláll) 

T ó t h Vilmos j egyző : RudnyánszkyFlórián! 
RUdnyánsZky F l ó r i á n : Deák Ferencz in

dítványát pártolva, a szótól elállók. (Éljen!) 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Kardos Kálmán! 

(Eláll) Nagy Elek! (EWl.) Stefanidesz Henrik! 
(Eláll) Horváth Döme! (Eláll) 

Elnök : T. ház ! Nem lévén több szónok föl
jegyezve, mielőtt a szabályok értékűében a napi
renden levő kérdés fölött szavazás történnék , a t. 
indítványozó képviselő uraknak jogukban áll , in
dítványuk védelmére zárszót használni. Miután je
lenleg két indítvány van a ház asztalára letéve, bátor 
leszek a t. indítványozókat azon sorban szólítani, 
melyben indítványukat beadni méltóztattak. Az 
első indítványt Tisza Kálmán képviselő ur nyújt
ván be, az első szó ó't illeti. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Bocsánatot kell 
kérnem elsőben is azért, hogy a t. ház figyelmét 
még én is igénybe veszem. Azon jog, melyet sza
bályaink adnak arra , hogy indítványom védel
mére még utoljára szót emelhessek, nézetem sze
rint kötelességemmé teszi azt, hogy a vitatások 
bezárásakor egynémelyikére a legfőbb észrevéte
leknek , melyek indítványom ellenében fölhozat

tak, megfelelni megkisértsem,,, (Halljuk!) Csupán 
és tisztán arra fogok szoritkozni. Ha tán mégis 
hosszabb lennék, mint óhajtom, esedezem a t. 
ház türelmeért. 

Kezdenem kell mindenekelőtt egy igen t. ba
rátom, Eötvös József b. úr beszédével. 0 azt mond
j a : igaz, hogy alkotmányunk teljes visszaállitása 
előtt törvényeinken változtatnunk, vagy ujabb tör
vényeket alkotnunk nem lehet; de nyilváníthatja 
az országgyűlés készségét ar ra , hogy bizonyos 
föltételek mellett egy, vagy más törvényeinken 
változtatni kész lesz. Abban tökéletesen igaza van. 
Ezt országgyűlési föliratainkban mindannyiszor 
meg is tevők. Most azonban nem ez kívántatik tő
lünk, hanem az, hogy megmondjuk, hogy bizo
nyos főfontosságu tárgyban minő elvek szerint. 
mily módon fogunk megállapodni. Én, meggyőző
désem szerint, azt tartom, hogy ennyire nem me
hetünk, mert ily részletes nyilatkozataink bizony
nyal bírnának kötelező erővel ránk nézve, míg 
nem bírnának a kormányra nézve, és a kormány 
valószínűleg ugyanazon eljárást követné ezen meg
állapodásaink irányában, melyet már más alka
lommal követett, t. i. kötelezőknek tekintené mind
azokat, melyekben a mi nézeteink az övéihez haj
lanak, és nem akarná elösmerni azokat, melyek 
országos jogaink biztosítását foglalván magokban, 
neki nem tetszenek. 

Hallottam a t. házban többektől mondatni, 
hogy ne féljünk az országgyűlés megállapodásai
tól, hisz azok kötelező erővel nem bírnak. Helye
sen jegyzé meg ezek ellenében t. barátom Bónis 
Sámuel, hogy ezek, ha nem is törvényesen köte
lezők, de korlátoló erővel bizonyosan bírnak ránk 
nézve; és én azt kérdem, hogy ha nem bírnának 
még semminemű erkölcsi kötelező erővel is, ugyan 
miként hiszik azon t. képviselők, kik e nyilatkoza
taink által ő felsége többi országainak népeit 
akarnák megnyugtatni , hogy azok megnyugta
tását eszközöljük ? Ha van azoknak bizalmok adott 

í szavunkhoz: megnyugtatta már őket azon nyilat-
| kozatunk, hogy a mi érdekeikkel ellenkezik azt. 
| nem kívánjuk; ha nincs bizalmok bennünk: akkor 
; mi e nyilatkozatainkkal, melyekre nézve magunk 

kimondjuk, hogy semminemű kötelező erővel nem 
bírnak, bizonyosan nem fogjuk megnyugtatni 
őket. Mert élni fog bennök azon meggyőződés, 
vagy legalább gyanú, hogy ha mi egyszer alkot
mányunkat visszakapjuk, meg fogjuk változtatni 
megállapodásainkat. 

Áttérve t. barátom azon indokolására, miért 
kívánta és miért kívánja még most is, hogy a kö
zösen érdeklő viszonyok tárgyában megállapo
dásra jussunk: azt mondja ő, hogy kívánta azt, 
mert meg van győződve arról, hogy a képviselki-
a pragmatica sanctioból folyó kötelességeken ők 
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vül egyedül az ország érdekeit fogják szem elő'tt 
tartani, hogy tehát oly megállapítások, vagy oly 
elvek nem fognak e képviselőházban elfogadtatni> 
melyek az országra nézve veszélyesek lehetnének. 
Osztom azon véleményt, hogy meg kell győződve 
lennünk arról egymás irányában, hogy készakar
va, önszántából senki köztünk ily veszétyes elve
ket elfogadni nem fog. Hinnünk kell ezt mindnyá
junknak, mindnyájunk irányában, szükség, hogy 
ezen meggyőződés meglegyen az országban i s : 
mert különben a képviselőház hatályának és tekin
télyének vége volna. Azonban, t. ház, tévedni em
beri dolog, csalhatlanságot se halandó ember, 
se halandó emberekből álló testület magának 
nem igényelhet (Helyeslés hal oldalról) ; és ellenke
zőleg azokkal, miket itt elmondatni hallottam, 
én elismerem és tudom, hogy a többség megálla- i 
podásai köteleznek, de azt, hogy csalhatatlanok 
volnának, soha el nem ismerem. De, uraim, ha elég 
volna munkálataink folytatásának igazolására azon 
hit vagy tudat, hogjr az országgyűlés nem fog oly 
elveket elfogadhatni, melyek a hazára nézve ve
szélyesekké válnának: hisz akkor bátran nekime
hetünk a 48-iki törvények revisiójának, készíthe
tünk uj törvényeket, mert ezen hitnek azok irá
nyában ép úgy fen kell állania, mint a közös ér
dekekből eredő viszonyok tárgyában. (Helyeslés.) 

Azt mondja továbbá a t. képviselő ur, hogy 
ö' okvetlen szükségesnek tartja, hogy legyen az 
országban e tárgyra nézve egy erős közvélemény, 
és ezt csak az országgyűlési tárgyalások által hi
szi elérhetőnek. Elmondatott előttem, nem akarom 
ismételni, csak érinteni, hogy a közvélemény arra, 
hogy üdvös legyen, arra, hogy a törvények, me
lyek hozatnak, megnyugtatók legyenek, az ország
gyűlési megállapodások előtt kell hogy alakuljon; 
elmondatott az is, mi az útja annak, hogy a hazá
ban erős közvélemény létezzék; mindenek fölött 
kijelölte az eszközöket, a melyekkel erre hatni le
het, a miílt ülésszak folyamában fölküldött máso
dik fölirat; erre csak azt kell hogy nyilvánítsam, 
hogy engemet, ha nem is lettem volna még meg
győződve arról, hogy a közös viszonyokat tár
gyalnunk s azokban megállapodásra jutnunk most 
még nem szabad, a mit t. barátom a közvélemény 
szükségességéről és arról, hogy az még nem léte
zik, mondott, bizton meggyőzött volna : mert ha 
áll, hogy szükség van ezen közvéleményre —• a 
mint hogy áll — és ha áll az is, hogy a közvélemény 
még megállapodva nincs, ez nem arra utal bennün
ket, hogy siessünk a közösen érdeklő viszonyok tár
gyalásával, de igenis azt követeli, hogy várjunk, 
mig ezen közvélemény már meg lesz állapodva. 
{Zajos helyeslés balról.) 

Azt is mondja tisztelt barátom, hogy inkább kí
vánja most a tárgyalást, mint kívánta a tavaszkor, 
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mert megváltozván az arány, mely köztünk s ő felsé
ge többi országai és tartományai között fenállott, a 
veszélyt kevesebbnek látja; azt is mondja, hogy a 
germanizálási törekvések veszélye is kevesbedett az 
által, hogy Ausztria elvált Németországtól. Legelső
ben is azt jegyzem meg, hogy midőn azt mondja, hogy 
a veszély kevesbedett, elismeri, hogy veszély van. 
Továbbá nem vitatom, mennyiben előnyösebb vagy 
hátrányosabb ránk nézve az, hogy ő felsége többi 
országai megkevesbedtek, meggyöngültek. Mert 
hisz nekünk nem azon országok- és tartományok
kal van dolgunk, hanem fejedelmünkkel van. és 
én a2t mondom, hogy mihelyest mind azok, a 
mikhez jogunk van, teljesítve lesznek, mi is bi
zonynyal teljesíteni fogjuk mindazt, a mivel tarto
zunk neki, akár erősbültek, akár gyöngültek tar
tományai. [Élénk helyeslés balról.) De azt mégis 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy nem osztha
tom azon nézetet, miszerint most, midőn az orszá
gok és tartományok meggyöngültek, inkább kell 
velők szorosabb viszonyba, szövetségre lépnünk ; 
én úgy gondolom, hogy a gyakorlati politika nem 
e tant hirdeti, de igenis azt. hogy kivált oly hely
zetben, mint mi vagyunk, nem a gyöngék, hanem 
az erősek szövetségét kell keresni. (Helyeslés íjai
ról.) A germanizátiotól szintén, megvallom, a 18 
év alatt történtek után, ha Ausztria Németország
gal együtt maradt volna sem tudnék félni, mi
után nem sikerült az a még ki nem merült álla
mok erejével rendelkező absolutismusnak. Most 
pedig, midőn Ausztria Németországtól elvált, lá
tom én a felsőbb körökben azon törekvést, Aassza-
szerezni az elveszett helyzetet; e törekvés pedig 
olyan, mely meggyőződésem szerint mind ha
zánkra, mind magára a trónra, mind ő felsége 
többi országai- és tartományaira sokkal több ve
szélyt fog hozhatni, mint a mennyit ^Németország
nál maradás mellett okozott volna. (Elénk helyeslés) 

Áttérek most tisztelt barátom, Vasmegye egyik 
kerülete képviselőjének beszédére. Természetes, 
hogy miután a múlt napokban nyilvánitá, hogy be
szédének azon részei által, melyeket mi magunkra 
nézve gyanusitóknak hittünk és hihettünk, ezt nem 
czélozta, mellőzni fogok mindent, mi ennek kelle
metlen eredményeit megújíthatná: mertén e nyilat
kozatát tökéletesen és teljes örömmel elhiszem. Ki
mutatta azt egy tisztelt barátom és elvrokonom, 
hogy a mily éles ellentétet a logikával a t. képvi
selő úr a kormány eljárásában fölfedezett, ez az ő 
előadásában is benfoglaltatik, a mennyiben bizo
nyosan visszautasítaná a 48-iki törvények előleges 
revisióját, s mégis kívánja, hogy tárgyaljuk a kö
zös érdekű viszonyokat, a melyekre ismét maga 
mondta, hogy azoknak tárgyalása a 48-iki törvé
nyek revisióját implicite magában foglalja. A mi 
azt illeti, lehetne-e okot vagy ürügyet találni most 
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a szakításra, erről meggyőződésem szerint nem 
lett volna szükség vitatkozásba bocsátkozni, mert 
én ugyan nem látom egyik indítványban se azt, 
hogy valaki most szakítani igyekeznék, — nehezen 
gondolnám legalább, hogy indítványomról, mely
ben nem akartam egyebet, mint, hogy kérjük meg 
ő felségét, figyelmeztetve a kiegyezés szükséges 
voltára, hogy bennünket mielőbb oly helyzetbe 
tegyen, hogy a kiegyenlítés valósulhasson, és hogy 
eljárásunk által adj"unk erőt ezen meggyőződé
sünknek, mondom, nem gondolnám, hogy erről 
azt lehetne mondani, hogy szakitási szándék által 
sugalmaztatott. Azonban, ha szóba jött a kérdés, 
kénytelen vagyok kimondani, hogy ha ezt politi
kailag helyesnek, czélszerünek tartanok — nem 
ugyan a szakításra, mert ezt az országgyűlés so
hasem tenné, de az országgyűlési értekeződések fo
nala mások által történt elszakitásának kimondá
sára — nsmcsak ürügyet, de okot is találhatnánk. 
(Helyeslés balról.) Hivatkozom e tekintetben igen 
tisztelt hazánkfia és képviselőtársunk, Deák Fe-
rencznek 1861-ki május 13-ántartott remek beszé
dére, melyben figyelmeztetett bennünket, hogy óva
kodjunk könnyelműen a szakítást előidézni, s azt 
mondja, hogy azon perez volna az, melyben kény
telenek lennénk az egyezkedés fonalát elszakitott-
nak tekinteni, midőn tőlünk azt kivannak, hogy 
az ujoncz- és az adó-megajánlási jogról mondjunk 
le. Azt hiszem, hogy őt senki sem fogja azzal vá
dolhatni, hogy valaha a kiegyenlítés útját nehezí
teni és az értekezés fonalát erőszakkal megszakí
tani akarta volna: lelnénk tehát most okot és nem 
csak ürügyet ennek megtételére, mert hiszen az 
njonezozási jogról lemondásunk teljesen kívánta
tik, adómegajánlási jogunk is a minimumra szorít
tatni czéloztatik. 

Tisztelt barátom igen szomorú képét rajzolja 
Ausztria helyzetének. A königg-ratzi csata óta, úgy 
látszik, nem nagyon erős bizalma van abban, hogy 
Ausztria sokáig fönállhasson, hogy Ausztria meg
ér ősülni képes legyen. Fájdalom, hogy annyira 
vitte a dolgot annyi pénz- és véráldozat után — 
nagyrészt a mi pénzünk és vérünk áldozata után — 
az önkénykedésével tehetetlenséget párositó abso-
lutismus. Azonban elismerem ugyan, hogy annak, 
ha ez igy van, hazánk jövendőjére nézve roppant 
hordereje van; de azt mondom mégis : arra nézve, 
hogy jelen helyzetünkben mit kelljen tennünk, 
annak nincs egyenes befolyása. Nem Ausztriá
tól, mint tisztelt barátom tévesen monda, kérünk, 
s várunk valamit; kérjük és várjuk fejedelmünk
től alkotmányunk visszaállítását: mi ha teljesítve 
lesz, mint előbb is érintem, épen úgy fogjuk telje
síteni kötelességünket mi is , mintha ama csatát 
el nem vesztették volna. Abban, hogy nem szabad 
Sámsonként az épület oszlopait halomra dönteni, 

csak azért, hogy velünk a gyűlölt ellenséget is a 
romok közé temessük, tisztelt barátomnak tökéle
tesen igaza van. Megnyugtathatja őt is az, mit ma
ga nyilvánítani szíveskedett, hogy miután ez a 
boszú politikájának követése volna, itt pedig 
szerinte senki sincsen, a ki azt a politikát akarná 
követni: nincs tehát, ki ezt akarná eszközölni. De 
engedje meg t. barátom, hogy épen oly tárgyila
gosan, és a nélkül, hogy föltenném, hogy csak egy 
is találkoznék köztünk, ki arra hajlandó volna, ki
mondjam, hogy ellentétben azzal, ha egy düledező 
épületbe hanyatt-homlok berohannánk , a nélkül, 
hogy tudnók : quid tunc. a nélkül, hogy keze
inkbe lennének adva az eszközök, a melyekkel az 
épületet föltartjuk : ez se óvatosság, se hazafi
ság szempontjából nem lenne helyeselhető. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Két eshetőséget tesz fel t. barátom, mint az 
általa pártolt politika lehető eredményét. Azt 
mondja t. i., hogy vagy megtagadja Ausztria, he
lyesebben fejedelmünk, jogos kivánalmaink telje
sítését, és akkor azon szomorú helyzetbe fogunk 
jönni, hogy fájdalmas szívvel kénytelenítve leszünk 
nyilvánítani, hogy az egyezkedés fonala megsza
kadt, kénytelenek leszünk megmondani hazánkfi
ainak , kénj^telenek megmondani küldőinknek, 
hogy elmentünk a kiegyenlítés érdekében azon 
határokig, a meddig mehettünk, de még távoli, 
még kétes veszélyektől félelemben lehetetlen volt. 
hogy beleegyezzünk hazánk azonnali megsemmi
sülésébe. Ebben tökéletesen osztom nézeteit, mert 
ha azon szomorú eset csakugyan bekövetkeznék, 
nem maradna egyéb teendő számunkra. A másik 
eshetőségül azt veszi föl, hogy teljesíttetni fognak 
a mi jogos kivánalmaink, és ekkor kötelességünk 
lesz vállvetve működni a veszélyek elhárítására. 
De még ezen esetben is, úgy látom, nem nagy re
ménye van , hogy ez nekünk sikerülhetne : ab
ban keresi vigaszát, hogy már akkor Magyaror
szág állami szervezete vissza lévén állítva, az ellen
ség, mely Ausztriát szétrombolja, kénytelen lesz 
velünk számolni. Azt kérdem, hiszi-e t. bará
tom, hogy ezen végső, ezen szomorú eshetőségben 
is, ha vég erőnk megfeszítésévé1 az Ausztria mel
letti harezban leveretünk, elég hatalmunk fog 
még maradni arra , hogy a győztes ellenség ve
lünk számolni legyen kénytelen ? Én fájdalom
mal vallom be, hogy ezt nem hiszem. De épen 
azért, mert nem hiszem, nem is ebbe vetem re
ményemet . hanem abba, hogy ha minél előbb 
s azonnal vissza fog adatni Magyarországnak 
teljes állami szerkezete oly módon, hogy törvé
nyes fejedelmével együtt maga íntézhedhessék 
mindazokban, mikben egy államnak intézked
hetnie kell, ez esetben reménylem, hogy a tiszt. 
barátom által rajzolt veszélyeket elhárítani sikerül-
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het. Erre azonban az szükséges, hogy határozott 
állást foglaljunk el az általános ingatagság köze
pett, szükséges , hogy mondjuk meg egyenesen 
a kiegyezés lehetővé tételének sine qua non-ját, 
szükséges, hogy ne adjunk alkalmat az idő, a most 
oly drága idő vesztegetését eredményező kételyek
re. Meglehet, keserű lesz a szer, melyet én aján
lok, legalább az lesz sokakra nézve: de ugyan, t. 
ház, mit mondanánk azon orvosról, ki komoly ba
jokkal szemben, mivel az orvosság keserű, azt nem 
kellő adagokban, hogy használhasson, hanem csep-
penkint, időt vesztegetve adná be? (Tetszés balról.) 

Szász Károly képviselőtársam beszédére is 
van egy pár észrevételem. {Halljuk!) Azt csak mel
lékesen jegyzem meg, miszerint, még pedig azt hi
szem, nem ok nélkül, meglepő volt rám nézve, 
hogy ő, mint a beszéd-formák szerint a mérsékel
tebb pártnak tagja, azt hozta föl egyik indokul, 
hogy indítványomat nem fogadhatja el, mert an
nak körvonalozása nem elég erélyes. Nekem soha 
sem fog eszembe jutni azon összehasonlításban, 
melyben ő ezt fölemlítette, versenyezni akarni re
mek fölirataink szerkesztőjével. De tiszt, barátom
nak csak azt felelem, hogy én nem a kifejezések
ben, de tetteinkben óhajtom az erőt; (Helyeslés a bal 
oldalon) és a mi azt illeti, hogy mi ne akarnók a 
jogfolytonosságot kifejteni, hogy mi ne akarnánk 
felelni, midőn az ildomosság azt kívánja, hogy fe
lelni kell, ha szinte nemmel is, erre nézve csak 
arra kérem őt, legyen szives indítványomat és be
szédemet s több elvrokonom beszédét figyelmére 
méltatni, és meg fog győződni arról, hogy mi a 
jogfolytonosságot ki akarjuk fejteni, és hogy mi 
felelni is akarunk, bár tagadhatlauul egy részben 
nemmel. E g y okot hozott föl, melyre , ha több 
oldalról és még ma is nem emlittetett volna, nem fe
lelnék, mert azt hinném, hogy eléggé indokoltam 
első beszédemben, miért történik az, hogy mi nem 
akarjuk folytatni most az országgyűlési tárgyalá
sokat, holott azok folytatásába marez. 3-dikán be
leegyeztünk. De miután, mondom, ismételten fölho
zatott ellenünk, hogy az nem érthető, meg nem 
fogható, az képzelhettem hogy mikép mondhatjuk 
mi most, hogy az országgyűlési tárgyalásokat nem 
fogjuk folytatni, holott marczius 3-dikán ezt nem 
tevők: a nélkül, hogy ismételjem az első beszédem
ben már elmondottakat, csak azt mondom, hogy 
azon körülmény, miszerint érvül hozatik föl elle
nünk az, hogy egy oly utón, melyen egykor az 
első lépést megtettük, most, miután meggyőződ
tünk, hogy ezen út ezélhoz nem vezet, a másodikat 
megtenni nem akarjuk, ez maga elég volna rám 
nézve, hogy a második lépés megtételétől vissza
tartózkodjam, mert ily módon az első lépés után 
következnék a második, a második után a harma
dik és Isten tudja hányadik. (Helyeslés a bal olda-
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Ion.) Én valóban szeretném tudni, hogy az én tisz
telt barátomnak hányszor kell meggyőződnie va
lamely lépés czéltalan voltáról, hogy megállapod
jék. Nekem ezen egyszerű tapasztalás is elég. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Lőrincz képviselőtársam beszédében egy 
hidat emlegetett. Megvallom, és igen könnyen 
meglehet, hogy annak egyszerűen az én prózai 
lelkületem az oka, de e hasonlatossággal mit akar 
mondani, nem tudom: mert hallottam én a mos
tani időben hidakról, az alkotmányosság és abso-
lutismus közötti áthidalásáról szólni, hallottam azt 
is, hogy bizonyos államférfiak azt mondták, hogy 
ők hidat akarnak képezni az absolut kormánytól 
az alkotmányos miniszteriuodioz, és bizonyos te
kintetben mindezek értelmét föl is fogtam; de azt 
mondja a t. képviselő úr, hogy nekünk nem sza
bad a hídépítéssel fölhagyni, azért, hogy a fo
lyam, a melyen keresztül építeni akarunk, apadni 
kezd, nem szabad azt várnunk, hogy egészen is 
kiapadjon: és ez az, mit én nem értek, és bocsá
natot kérek, ha fölfogásom hibás, de én soha
sem hallottam, hogy mi oly folyamon, mely 
nem lehet más, az én fölfogásom szerint, mint ő 
felsége többi országai és tartományai, hogy, mon
dom, e folyamon keresztül valamely ismeretlen 
part felé akartunk volna hidat építeni. Bármint 
legyen ez azonban, azt mondhatom, hogy híjába 
fognánk híd épitésével bajlódni mindaddig, míg 
a másik, az erősebb fél lerontja azt, a mit mi épí
tünk. Azt mondta továbbá, hogy az én indítvá
nyomban a gravaminális politika fölelevenitését 
látja. Nem hiszem, hogy ez analógia tökéletesen 
hel3^es legyen; de elfogadom azt, csak azt mon
dom, hogy akkor az egyik indítványra épen úgy 
illik, mint a másikra. Mi volt ugyanis a gravami-
mális politika lefolyása a pozsonyi országgyűlésen? 
midőn a követek összejöttek, legelsőbben is ki
mondták, hogy míg sérelmeik orvosolva nem lesz
nek, nem fognak tárgyalásba bocsátkozni. Ez azon 
gravaminális politika, a melyet az én indítványom 
kifejez. Később, midőn türelmök kifáradt, erélyök 
megcsökkent, azt mondták: No s jó, mi rag'aszko-
dunk ugyan hűségesen és állhatatosan sérelmeink 
orvoslásához, de azért dolgozni fogunk. Ez a sé
relmi politika második stádiuma, melyen a másik 
indítvány áll. Én részemről, engedjék meg nekem, 
hogy inkább ragaszkodjam a sérelmi politika azon 
stádiumához, melyen a nemzet követei még ingat
lanul állanak. 

T. képviselőtársam, Somogymegye egyik ke
rületének képviselője azt mondta, legalább ugy 
vettem ki szavaiból, miszerint roszalólag értelmezte 
és roszalólag nyilatkozott arról, hogy én említet
tem beszédemben a megváltozott nemzetközi vi
szonyokat. Erre nézve $sak azon megjegyzésem 
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van, hogy ha az hibás lépés volt tőlem — miután 
azt a kegy. kir. leirat nyomán tettem — méltóz
tassék ezen hibát annak róni föl.— A mi azon mon
dását illeti, hogy a szendék nyers kimondása és 
az óvatosság simasága nehezen volna megegyez-
tethető: erre néze megjegyzem, hogy én soha
sem indítványoztam, sohasem mondtam azt, hogy 
szándékainkat nyersen mondjuk ki, csak azt óhaj
tottam, és óhajtómmá is, hogy mundjuk ki azokat 
határozottan; és nem szeretném, ha a nyers és 
határozott kifejezések egyértelműeknek vétetné
nek : mert akkor mivelt embernek, mint az én 
igen t. barátom—s engedje, hogy magamat is azok 
közé számítsam — határozottnak nem lehetne len
nie. — Figyelmeztetett bennünket, hogy ne kap
kodjunk oly ábrándok után, melyek őseinket min
dig megcsalták, és bennünket is meg fognának 
csalni. T. ház, tudom én is a történelemből, hogy 
voltak perczek nemzetünk életében, midőn a bécsi 
kormány központosító, absolutistikus törekvései 
folytán a nemzet egy másutt keresendő szabad
ság ábrándja által vezéreltetett. Ábránd maradt 
ez, és ábrándozok voltak azok. kik arra törekedtek, 
rnert törekvéseik nem sikerültek, és bár tudjuk is 
azt, hogy ezen ábrándoknak és ábrándozóknak 
köszönhetjük nagy részben azt, hogy alkotmá
nyunkat soha tökéletesen megsemmisíteni nem le
hetett, én mégis kezet fogok képviselő úrral abban, 
hogy ne induljunk most ily ábrándok után. De 
engedje meg a t. ház, hogy én még egy más áb
rándot és más irányú ábrándozókat említsek föl, 
a mely ábrándok és ábrándozok, párhuzamban 
ezzel, folyvást voltak hazánkban e 300 év alatt: 
voltak ugyanis hazánkban mindig, kik remé-
lették, hogy a,, bécsi kormány föl fog hagyni va
lahára Magyarország megsemmisítésére intézett 
törekvéseivel, és hogy tiszteletben fogja tartani 
hazánk törvényeit, alkotmányát. E remények is 
ábrándok, és azok, kik ez után törekedtek, ábrán
dozok maradtak: mert ezen remények sem telje
sültek mai napig sem. A mint óvakodni kell a 
másik ábrándtól, úgy óvakodnunk kell ezen áb
rándtól is, mert ez^ gyöngíti erőnket, elaltatja elő-
vigyázatunkat. (Elénk helyeslés.) — Képviselő ur 
czáfolván azokat, miket Komárom városa kép
viselője mondott, azt mondja, hogy a mit ezen 
utóbb nevezett t. barátom, mint a lajtántuli 
népeknek az alkotmányos monarchiára nézve 
létező fogalmat fölállított, hogy az csakis cent
ralista párt nézete lehet. Én, t. ház, tudom, 
hogy különböző nézetek, különböző pártok van
nak ő felsége többi országai és tartományaiban; 
tudom azt is, hogy ezen pártok közt programm-
jaikra nézve elég lényeges eltérések vannak; de 
fájdalom, még soha sem lelhettem oly programmot, 
mely az állam legfőbb ügyeire nézve Magyaror

szág beolvasztását magában nem foglalta volna; ki
sebb vagy nagyobb autonómiát adnának ugyan, de 
mindig benne volt ezen eszme. Nem akarom én 
ezért ama népeket, nemzeteket vádolni; vád érheti 
csak a kormány eljárását, mely már hosszabb idő' 
óta csak úgy remélhetvén fentarthatni az abso-
lutismust, ha az egy korona alatt élő népeit és nem
zetek közt a bizalmatlanság magvait hinti e l , ily 
helyzetbe hozott minket. Hiszen mi történik ma is'? 
Azt mondják 6' felsége többi országai népeinek: 

J Nem adhatjuk meg nektek az alkotmányt, mert ez 
a kiegyezést Magyarországgal lehetetlenné tenné, 
mert ezt Magyarországon sérelemnek tekintenék ; 
holott pedig tudhatja mindenki, ha tudni akarja, 

! hogy mi igenis sérelemnek veszszük azt, ha egy új 
; alkotmányért, egy kegyelmi adományért ősi al-
i kormányunkat el akarják venni, de hogyha a nél-
I kül ama népek-és nemzeteknek valódi alkotmányt 
| adnak, mi épen u g y fogunk örülni, mint ők ma-
j gok. (Helyeslés.) És mit mondanak nekünk ? Nekünk 
! azt mondják, hogy meg kell változtatni alkotmá-
! nyunk legfontosabb, leglényegesebb részeit, mert 
! 6 felség-e többi országai és tartományai népeinek 

alkotmányos törekvései ezt követelik. Kérdem, e 
szerencsétlen politika hová vezet ? Ha sikerül a 
kormánynak csakugyan elhitetni a nemzetek- és 
népekkel, hogy ők kölcsönösen egymás jóllétének 
elhárithatlan akadályai , igen természetes . mind
egyike ezen népek és nemzeteknek arra fog töre
kedni, hogy szétzúzza azon kapcsokat, melyek 
közt egyik a másiktól boldogulni soha sem tud; és 
ha ez nem sikerül, ez nem a kormánynak — köz
beszúrva mondom — kevés igyekezetéből, hanem 
csak még a roszban is tehetetlen voltából foly. (De
rültség és helyeslés.) Ha pedig teljesen nem sikerül 
is ezt elhitetni, akkor is előidézi azt, hogy se a 
népek egymás iránt, se a népek a kormány iránt 
nem lehetvén bizalommal, egy bekövetkezendő ve-

| szély idejében nem fognak közreműködhetni, és a 
i legnagyobb csapások érhetik a trónt és az államot. 
I — T, Somssich Pál képviselőtársam azt is föl-
I emiitette Komárom város képviselője,tisztelt bará-
I tom Grhyczy Kálmán ellenében, hogy nem helye-
I selheti, hogy mi, kik a jogos tért követeljük , kik 

az alkotmány visszaszerzésére törekszünk, a fait 
accomplikra hivatkozunk. Ebben, úgy hiszem, hogy 
félreértés van, mert én legalább úgy fogtam fel, 
hogy tisztelt barátom nem mint saját politiká
jának alapjára hivatkozott erre, hanem csak 

! azt akarta ez által indokolni, hogy miért nem vár 
I nagyon sokat az európai közvéleménytől: azért 
| ugyanis, mert azon európai közvélemény a fait ac-

complit szokta elismerni. Engedje meg a tisztelt 
képviselő ur, hogy nekem is szabad legyen cso
dálkoznom azon, hogy az igen tisztelt képviselő 
ur, pár perczczel később, a mint figyelmeztet ben-
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nünket, hogy ábrándok után ne kapkodjunk. Ko
márom városa képviselője, t. barátom ellenében 
védelme alá vette az európai közvéleményt, mint 
olyant, mely az ily fait aceomplik által sújtott né
pek ügyét részvéte és pártfogása alá szokta venni. 
(Helyeslés a bal oldaton.) 

Most, t, ház, mert valóban magam is óhajta
nék beszédem végéhez ju tn i , szabad legyen igen 
tisztelt képviselőtársam Madarász József előadá
sára egy pár szót elmondani. Igen természetesen 
nem lehet czélom czáfolni őt, mert a jelen kérdés
ben vele tökéletesen egyetértek; nem lehet czélom 
megtámadni, ellensúlyozni akarni előadását, mert 
a legtöbbre nézve , a mit előadott, vele egyetér
tek. Csak azt, a mit 6' ezen országgyűlésnek az el
napolásig követett politikájáról szólott, saját szem
pontomból akarom megvilágosítani. 0 ezen politi
kát roszalja, és a roszalás egyik indokául azt is föl
említi, hogy az semmit nem eredményezett. Le
hetne ugyan már az ellen is kifogásom, hogy va
lamely politikát tisztán eredménytelensége miatt 
lehessen elitélni, és maga ö' is az 1861-ki politikát 
helyeselte, pedig közjogi helyzetünknek javítására 
annak sem volt — mert nem lehetett— több ered
ménye, mint a jelenleg követett politikának; azon
ban én tagadom azt, hogy az országgyűlésnek az 
elnapolásig követett eljárása minden tekintetben 
eredménytelen maradt volna. Tagadom ezt kivált 
azoknak szempontjából, kik, mint én, 1861-ben a 
határozati párthoz tartoztunk, s a múlt országgyű
lés alatt a jobb centrum által követett politikát, ha 
nem is olvadtunk bele, mi is helyeseltük és mi is 
támogattuk. A múlt évben sikerűit volt az ország 
nagy részében elhitetni azt, hogy a nemzet szenve
déseinek, melyekkel 1861 óta sújtatott, az 1861-
diki képviselőház merev magatartása és különö
sen a határozati pártnak tulcsapongása volt oka. 
Mi tudtuk azt, hogy ez nem ál l ; de a mit mi tud
tunk, az iránt fel kellett világosítani a közvéleményt 
is; de ezt nem tehettük másként, mint ha pártoltuk 
a jobb. közép ama politikáját, a mely szerint nem 
sértve jogainkat és törvényeinket, a szélső határig 
elmentünk a kiegyenlítés érdekében. És e politikánk 
meg is termetté gyümölcsét, mert az ország lát
va ez eljárást, és tapasztalván mégis, hogy jogos 
kívánalmaink megtagadtatnak, ma már , úgy hi
szem, egészen másként vélekedik. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Miután igen sokan emlegették a következe
tességet, legyen szabad—nem czáfolásul, hanem 
csak saját magam nézete fölállítása végett—elmon
danom, hogy mit tartok én politikai következetes
ségnek. Én elismerem, hogy a következetesség a 
politikai morálnak egyik része, és azt tartom, hogy 
következetesnek kell lenni minden embernek a 
czélban, melyet maga elé kitűzött; következe

tesen kell követnie efgy irányt, egy czélt mindad
dig, míg azt el nem érte: és a ki ez ellen vét. vét a 
politikai morál ellen. De nem osztom azon nézetet, 
hogy következetesség szempontjából minden vál
tozott viszonyok között és mindig ugyanazon esz
közökkel kelljen élni. Én részemről azt tartom, 
hogy a ki a következetességet az eszközök ugyan-
zonosságába helyezi, az eszközöket a czél fölé he
lyezi. 

Bevégeztem, t. ház, előadásomat. Indokoltam 
első- beszédemben, a mennyire ez tőlem kitelt, in
dítványomat ; most igyekeztem megfelelni néme
lyekre, melyek az ellen felhozattak: minő siker
rel, a fölött a t. ház fog határozni. Vérmes remé
nyeim természetesen nem lehetnek"; azonban bár
miként üssön ki e határozat, az én indítványom 
fogadtassák el, vagy — mint majdnem bizonyo
san mondhatom — annak ellenkezője: nem tehe
tek egyebet, mint, hogy teljes szívből és lélekből 
kívánjam, hogy bármi legyen a t. ház megállapo
dása, az hazánk jóllétének fölvirágoztatására szol
gáljon. (Éljenzés.) 

T. ház! Nem kellemetes dolog politikai com-
binatiókban csalatkozni, nem kellemetes kivált, 
midőn csalatkozásunk a tények által mindenki 
előtt nyilvánvalóvá tétetik; de mégis lelkem mé
lyéből fohászkodom azért, hogy ha az enyémmel 
ellenkező nézet állapittatik meg, ne a t, ház több
sége, mely azt elfogadta, de én legyek az. ki csa
latkoztam ! (Zajos éljenzés.) 

Deák Ferencz: T. ház! (Halljuk! Hall-
\juk!) Indítványom részletes kifejtését nem tartot-
: tam szükségesnek, mert az igen egyszerű, s úgy 
hiszem, igen világos; én legalább bővebb fejtege
tésekkel sem tudnám azt világosabbá tenni. Indít
ványom indokolására azért nem szólaltam föl ed
dig, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy, miu
tán az én indítványom minden része a ház eddigi 
határozatainak föntartását tűzte ki czélul, ugyan
azon okok, melyek a házat ezen határozatok ho
zatalára indították, támogatják az én mostani in
dítványomat is. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Az ország sebei súlyosak ós veszélyesek; ne
künk föladatunk e sebek orvoslása fölött tanács
kozni, és az orvos, midőn súlyos sebet kell orvo
solnia, nem azt -keresi mindenek előtt, melyik kéz 
ütötte a sebet, hanem azt, melyik legyen az orvos
ság, melylyel azt orvosolhassa. Én tehát személyek
kel, kik e sebeket osztogatják, bíbelődni nem fo
gok ; a személy eljárásának megítélése a történe
lemé. Nekem kifogásom főként és kizárólag a rend
szer ellen van, azon absolut rendszer ellen, mely 
minden bajainkat okozta. Ezen rendszer ellen kifo
gásaimat többször előadtam, a ház azokat osztotta 
és fölirásokban is kifejezte. Személyek a rendszer 
fönmaradása mellett különbséget nem tesznek; a 

16* 
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felelősség hiánya és az absolüt rendszer fönállása 
mindazokat, kik azon rendszer eszközei, absorbe-
álni szokta, és alig van ember, ki kimutathatná, 
hogy ő fölsége egyik-másik tanácsosa minő taná
csot adott, és melyek voltak azon tényezők, me
lyek az ő tanácsát megbuktatták. (Helyeslés.) Sem
mi dolgunk személyekkel, nekünk dolgunk van a 
rendszerrel! Mi azt mondjuk: a rendszer rósz, íme [ 
a következményt láthatjuk. És még azon meg
győződésemet nyilvánítom, hogy akármfnő egyé
nek állíttassanak oda, ezen rendszer mellett az 
eredmény ugyanaz lesz. (Helyeslés.) Mert ha oly 
hazafiak állíttatnak oda, kik az ország alkotmá
nyának visszaállítását teljes lélekből kivánják és 
sürgetik, ha a többi tényező nem képes megküz
deni velők, az ő vélemény őket legyőzni és 
eredményre jutni : azon pillanatban megszűnt az 
absolut rendszer; ha pedig ők nem tudnak ered
ményre jutni : az absolut rendszer fönmarad. Mi 
azt mondjuk akkor, hogy ők lépjenek le. Ezen le
lépés nagyon fontos az egyes ember eljárásának 
megítélésére, de az eredményre nem tesz különb
séget: mert ha lelépnek, mások lépnek hely ökbe, 
és lehet, olyanok, kik még annyit sem tesznek a 
közügyért, mint ó'k tán tenni akartak. Az absolut 
rendszer a valóságos alkotmányosságnak csak ha
lálával, vagyis megszűntével tehet szolgálatot. 
Nem bíbelődöm tehát személyekkel, szólok a tárgy
hoz. (Halljuk!) 

Igen nehéz oly tanácskozásokat folytonos fi
gyelemmel kisérni, melyekben a tanácskozók nem 
tartják magokat szorosan a kitűzött tárgyhoz. (De
rültség.) Igen nehéz a czáfolatok tömkelegébe bo
csátkozni, midőn a mondottak nagy része nem szo
rosan a tárgyra vonatkozik, hanem más analóg, 
vagy néha nem is analóg tárgyakra is kiterjesz
kedik. 

A kérdés, mely a tulajdonképeni vitatkozás 
tárgyát képezi, nagyon egyszerű. T. barátom Ti
sza Kálmán is, én is, azt mondottuk, hogy minket 
a leirat nem nyugtat meg. Ez tehát se miköztünk, 
se ugy látszik a ház tagjai közt vitatkozás tárgya 
vem volt, inert én nem hallottam szót, mely azt 
mondotta volna, hogy valakit megnyugtatott. T. 
barátom is föliratot indítványozott, én is föliratot 
indítványoztam. T. barátom kijelentette, hogy ő 
szorosan ragaszkodik mind azokhoz, miket eddigi 
föliratainkban a jogfolytonosságra nézve kimon
dottunk ; ugyanazt mondottam én is. Mi tehát a 
végső pont, mely a két indítvány közt különbsé
get tesz ? Tisza Kálmán képviselőtársam azt mon
dotta, hogy mig az alkotmány tettleg helyreál
lítva nem lesz, még bizottságilag sem haladhatunk, 
s ennélfogva azt kívánta, hogy a 67-es bizottság 
se folytassa tovább működését. Én meg azt mon
dottam, tartassák fen továbbra is a képviselőház

nak azon határozata, melylyel a 67-es bizottságot 
megbízta, hogy a közös viszonyokból származó tt 
érdekek ügyében javaslatot készítsen, és a bizott
ság folytassa működését. Se ő, se én nem mon
dottunk ennél se többet, se kevesebbet indítvá
nyunkban. Ez a vitatkozásnak valóságos tárgya, 
s ez az, hol a két fél egymással egyet nem ért. 

Ha végig tekintünk a közelebbi napok tanács
kozásai menetén, valójában senki sem kétkedik 
azon, hogy sokkal, igen sokkal több beszéd tarta
tott és érvek mondottak el, melyek nem szorosan 
a kérdésre tartoztak, mint szorosan macára a kér-
désre vonatkozók. En ezt igen természetesnek ta
lálom. Régóta figyelemmel kisérvén, tapasztalásból 
tudom, miképen szoktak eltérni a tanácskozások 
magától a vitatkozás tárgyától. Hiszen maga Ci
cero, a legnagyobb szónok is beszéd közben mon
da, hogy térjen a beszéd oda vissza, a honnan el
tért, ut redeat, unde aberravit oratio. Én igen ter
mészetesnek találom, hogy valamint egyesek, úgy 
testületek is e valóságos hibába gyakran belees
nek. Ennek az az oka — hadd mondjam ki igazán 
— hogy mindenki állítása mellett érveket hoz föl, 
ezeket sokszor messzebbről hozza, s nem magából 
a tárgyból meríti; a másik a messzebbről hozott 
érvekre felelvén, ismét más tárgyról vonja le 
okoskodását, s mire észreveszi magát, egészen más 
dologról beszél, mint a vita tárgyáról. (Derültség) 
A jelen helyzetben tán nem tévedek, ha azt mon
dom, hogy még egy oka van a tanácskozás szét-
ágazásának s a fölhozott érvek különféleségének. 
Ennek oka az : a kérdés, mely kettőnk közt a kü
lönbséget képezi, nagyon egyszerű; ha valaki szo
rosan a tárgyhoz tartja magát, érdekesen alig tud
na 10 perczig beszélni, a tárgy egy pár szónoklat
tal ki volna merítve, s a tovább beszélés érdekte
len. Most azonban a keblek tele vannak keserűség
gel, azon keserűséggel, melyet kívánalmainknak 
ujabb megtagadása fokozott; a tulajdonképeni 
kérdésen tért nem találnak, attól messze elmenve 
máshonnan is szednek érveket és alkalmat, hogy 
a keserűséget kiöntsék. 

Nem fogom előadásomban én is követni azt, 
a mit én magam nem helyeslek: nem bocsátkozom 
tehát részletes czáfolatába az indítvány ellen föl
hozott érveknek, s nem tartom szükségesnek az 
indítványomat pártolók érveinek minden egyes 
tételét védeni és ujabban támogatni. Nem teszem 
pedig ezt, mert higye el a ház, hogy akár az ered
ményre, akár a közvéleményre, akár a haza javára 
nézve tökéletesen mindegy, ha egyik vagy másik 
szónok némely érve czáfolatlanmarad, (Derültség) 
kivált mikor az argumentum messzebbre és más 
tárgyra is átment, mint a miről tulajdonképen 
szó volt. 

Tartom tehát magamat szorosan a tárgyhoz, 
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megjegyezvén előre még azt, hogy én a követke
zetlenség vádját argumentumul fölhozni nem aka
rom. Vajmi kényes dolog az embereket. kivált a 
politikai téren, azonnal következetlenséggel vádol
ni. Minden ember a maga meggyőződését azon 
motivumokból meriti, melyek őreá hatnak; és ha, 
vagy más okok folytán, vagy bővebb megfontolás 
következtében, meggyőződése változott: miért ne 
mondhassa ki változott meggyőződését, habár az 
eltér is előbbi véleményétől ? Hiszen a politikai vi
tatkozásoknál fo czél az, hogy egyik a másiknak 
nézetét megváltoztassa, és a politikai vitatkozások
nál kötelesség-, hogy valóságos meggyőződésün
ket mondjuk ki, habár előbb máskép lettünk volna 
is meggyőződve. A politikai vélemény nem olyan, 
mint a magán életben másnak adott szavunk vagy 
igéretünk, melyet megtartani kötelességünk. A po
litikai meggyőződésnek szabadnak kell lennie, s 
ezt előre lekötni hiba. Nem azzal támogatom tehát 
indítványomat, hogy a következetesség megkí
vánja hozott határozatunk fentartását; hanem azt 
mondom, hogy a mely okok indították a házat 
azon határozat hozatalára, ugyanazon okok támo
gatják most annak fentartását: mert ezen okoknak 
se lényegét, se erejét semmi azóta meg nem vál
toztatta. 

Egyik ellenvetés, mely indítványom ellen föl
hozatott, az, hogy magát a jogfolytonosságot sért
jük, ha működésünkben tovább haladunk. Ez töb
bek által mondatott, de ki nem fejtetett; engem 
logalább ezen állítás valóságáról semmi meg nem 
győzött. Ugyanis, vegyük figyelembe a történte
ket. Az országgyűlés kezdetén kiküldöttünk egy 
bizottságot, hogy a közös érdekekből eredő viszo
nyokra nézve javaslatot készítsen; kiküldöttük ezt, 
ámbár alkotmányunk nem volt helyreállítva; tud
tuk mi akkor is, hogy alkotmányunk teljes hely
reállítása nélkül nem egyezkedhetünk, törvényt 
nem alkothatunk. Miért biztuk meg tehát a bizott
ságot mindamellett a javaslat készítésével? Azért, 
mert azt reméltük, hogy alkotmányunk rövid idő 
alatt teljesen vissza fog állítatni, s az általunk 
ugyaűakkor föliratilag sürgetett jogfolytonosság 
tettleg életbelép, és mi alkotmányos helyzetünk
ben a már kész javaslatot vehetjük tanácskozás 
alá. Senkinek szándoka nem volt, senkinek eszébe 
nem jutott, hogy mi végleges egyezkedésekbe bo
csátkozzunk, habár az alkotmány helyre nem állí
tatnék i s : mert hiszen ez fonák eszme volna, s el
lenkeznék az alkotmányosság minden fogalmával 
s a háznak világosan kimondott határozatával. Az 
alkotmány most sincs helyreállítva, a jogfolyto
nosságot a kir. leirat sem léptette életbe: mi tehát 
újra és ismét követeljük és sürgetjük annak vissza
állítását; és midőn ezt épen oly határozottan, épen 
oly erélyesen teszszük, mint eddig tettük, miben 

sértjük meg a jogfolytonosságot az által, ha a ki
küldött bizottság munkálódását^ föl nem függeszt
jük, én valóban nem látom. (Elénk tetszés jobbról.) 

Csak egy okot hallottam említtetni, mely, leg
alább azokra nézve, kik azt hiszik, hogy lényege
sen változott a helyzet s változtak a körülmények, 
némi fontossággal látszik birni: ez azon ok, melyet 
t. barátom Grhyczy Kálmán fölhozott, ki azt mon
dotta, hogy Tisza Kálmán indítványának elfoga
dásával nem leszünk következetlenek a jelen or
szággyűlés eddigi eljárásához, mert ezen eljárás
nak alapja kérelmeink teljesítésének reménye volt, 
ez alap megszűntével tehát következetesen nem 
folytatható. Itt a logika tiszta. Eeméltük, hogy ké
relmeink teljesíttetnek, alkotmányunk visszaállít-* 
tátik; és ezen remény elenyészett; pedig ezen re
mény volt alapja határozatunknak: tehát nem foly
tathatjuk munkálkodásunkat. 

Nincs e házban senki, t. ház, a ki bizton és 
határozottan azt merje állítani, hogy kérelmünk 
sikeres lesz, alkotmányunk minél előbb és rögtön 
vissza fog állíttatni, hogy a jogfolytonosság tett
leg ismét életbe lép e föliratunkra, melyet most 
tervezünk ; hanem én annyira óhajtom — az egész 
házzal együtt — az alkotmány teljes, tökéletes 
helyreállítását, a jogfolytonosság tettleges életbe 
léptetését, hogy én nem merek, nem tudok a re
ményről végkép lemondani. Hiszen e remény min
denünk: ezt én nem. fogom ellökni magamtól. 
Legyen a remény sugara bármily gyönge, én 
magam se saját keblemben, se másokéban azt elölni 
nem fogom. (Helyeslés.) Fontolja meg a t. ház azon 
rémületes hatást, melyet az országban előidézne 
az, ha a képviselőház, a nemzetnek választott kép-
selői nem szónoklatokban, hanem határozat által 
mondanák ki azt: Mi a jelen országgyűlés kezde
tén mindenekelőtt föliratunk által sürgettük föl
függesztett alkotmányunk visszaállítását, s remél
tük, hogy föliratunknak sikere lesz, alkotmányunk 
tettleg visszafog állíttatni s becsületes kiegyenlítés 
jöhet létre, s e reményben választottunk saját keb
lünkből egy bizottságot, mely javaslatot készítsen 
a közös érdekekből eredő viszonyokra nézve; de 
most eltiltottuk azon általunk választott küldött
séget munkálatának folytatásától, mert elenyészett 
minden reménv alkotmáirvunk visszaállítására! 
(Éljenzés a jobb oldalon. Helyeslés.) Nem festem 
ezen képet, t. ház, csak azt mondom, ha a ház 
ezt kimondaná, ha e remény is elragadtatnék 
tőlünk, vagy mi ragadnók el ezt a nép kebléből, 
csak e két alternatíva van: egyik a végtelen 
szenvedés; a másikat nem nevezem meg, mert 
a fölött e testület nincsen hivatva tanácskozni; 
e testület, mely a sanctio pragmatica és a tör
vények alapján ül itt, más utón, mint törvé
nyesen, nem tanácskozhatik. (Éljenzés, helyeslés.) 
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Csak azt jegyzem meg, hogy a második alternatíva 
is végtelen szenvedésekkel járna, és könnyen, igen 
könnyen következhetnék belőle a föltámadás nél
küli halál. Ne tegyünk tehát le a reményről vég
képen ; és míg reményünk van, addig tartsuk fen 
azon határozatot, melyet e reményre alapítottunk. 
Hisz jól jegvzé meg Vay Lajos b . t . barátom, hogy 
maga a másik fél is reménynyel biztatja magát e 
részben, mert maga az indítványozó Tisza Kálmán 
t. barátom azt kívánja kimondatni, hogy uj föliratban 
kérelemmel járuljunk ő felsége elé az iránt, hogy, 
ismételten kifejtett kérelmeink értelmében, hazánk 
alkotmányát egész teljességében visszaállítani mél
tóztassék. Ha minden remény elenyészett volna, 
nem járult volna ujabban kérelemmel, nem sür
gette volna- kérelemképen ismételten. Jele tehát, 
hogy itt is az történt, mi az életben mindennapi 
dolog. A Jegroszabb körülmények között hány
szor mondja az egyes emberis: „Semmi reményem 
többé ;" és ha higgadtan keblébe tekint, ott találja 
a remény utolsó csillámló sugarát. Szerencsétlen 
csak az, ki még ez utolsó csillámló sugarat ápolni 
nem tudja, vagy épen elfojtja. [Helyeslés.) 

Nem szólok, t. ház, e részben bővebben; hi
szen bűn volna a bővebben kifejtett tárgyat újra 
és ismét újra csépelni vagy rostálni. 

Indítványom második pontjáról szólok, hol 
azt mondom, hogy miután a királyi leirat azon 
pontjait, melyek az úgynevezett közös ügyekre 
vonatkoznak,' jelenleg úgysem tárgyalhatjuk, 
mondjuk meg ő felségének, hogy majd akkor 
fogjuk azokat tárgyalni, a mikor a többit, azon 
munkát t. i., mely arról készülni fog. Hogy mikor 
fogja tárgyalni a ház azon munkát, az a háztól 
függ; hanem hogy attól elkülönítve a leirat ezen 
részét külön tárgyalni nem lehet, azt hiszem, min
denki belátja; és én e részben azon képviselők 
okoskodásában nem tudok eligazodni, kik még 
azt sem akarják, hogy a javaslat készitésére ki
küldött bizottság folytassa munkálatát, és mégis 
belementek tárgyalásába azon pontoknak, melyek 
e javaslatban foglaltatnak. (Elénk helyeslés.) 

E g y dolgot szó nélkül nem hagyhatok. Té
nyeket mondok el egyszerűn, szárazon, a mint 
történtek. A jelen országyülést összehivta ő fel
sége. Hiszi-e a t. ház, hogy akkor az ország köz
véleményének két óhaja, két fő vágya volt: az al
kotmány visszaállítása, és a becsületes kiegyezke-
dés — ? (ügy van ! Igaz!) Ezen alapon összejött az 
országgyűlés, nem szorosan alkotmányos törvé
nyek szerint, mert itt-ott volt h iány; összejött 
mégis, hogy e két czél elérésére működhessék. A 
ház többsége és az egész országgyűlés alkotmá
nyunk visszaállítását föliratában sürgette, és egy
szersmind egy bizottságot választott, 67 tagból ál

lót, mely a közös érdekekből származott viszo-
| nyokra nézve egy a czélnak megfelelő javaslatot 
j készítsen, fentartva az ország alkotmányos önálló

ságát és függetlenségét. A ház e bizottságot kikül
dötte, a bizottság működését elkezdette; és mivel 
67 embernek ily nagyfontosságú tárgyban javas
latot készíteni kissé nehéz és késedelmes volna, 15 
tagot bizott meg, hogy ezek készítsenek javaslatot 
a fő elvekre nézve. E 15-ös bizottság működésé
nek alapja az volt, mit e háznak határozata, sőt 
már az 1848-iki törvény is elismert, hogy létez
nek oly viszonyok, melyek Magyarországot s az 
ő felsége uralkodása alatt álló többi országokat 
közösen érdeklik. Kötelessége volt oly javaslatot 
készíteni, melyet saját meggyőződése szerint leg
ez élszerűbbnek vélt. Teljesítette e kötelességét a 
bizottság, javaslatba hozta, mit legbensőbb meg
győződése szerint legjobbnak vélt; becsülettel 
egyebet nem tehetett. (Elénk helyeslés jobbról.) Le
het, hogy a bizottság tévedett; lehet, hogy javas
lata nem czélszeru módot foglal magában; lehet, 
hogy valamely pontban messzebb ment, mint a t. 
ház talán óhajtaná. De kérdem, megalkudott-e a 
bizottság valakivel ? végleges határozatot hozott-e ? 
nem olyan javaslat-e ez, melyet 6 7 embernek még 
átkeli vizsgálnia, megállapítania, és mely fölött az
után a t. ház kebelében e ház fog határozni, és azt 
fogja mondani, vajon helyes-e, vagy nem helyes-e a 
mű ? Nem volt váratlan előttem, hogy a mi véle
ményünk itt-ott egyik-másik pontra nézve lénye
ges véleményeltérésre, sőt ellenzésre is talál; nem 
is szeretném, ha valamely nagyobb fontosságú 
tárgy bővebb, szigorúbb megvitatás nélkül valaha 
törvénynyé válhatnék; erre, mondom, el voltam ké
szülve; azt is lehetőnek tartottam, hogy az ellen
zés , hogy a különböző nézet élesen fog nyilvá
nulni ; — hanem egy váratlan volt előttem: s ez 
az, hogy a 15-ös bizottság többsége azzal vádol
tatik, hogy az ország alkotmányos jogait és füg
getlenségét föláldozza; azzal vádoltatik, hogy mi
után a hatalom nem akarja alkotmányunkat vissza
adni, a bizottság átadja alkotmányunk lényegét, 
hogy annak aprólékait tarthassa meg ; vádoltatik 
nyilvánosan, a ház és az ország színe előtt átalá-
nos kifejezésekben, alapos motivatio nélkül, szi
gorúan és élesen. De ha ez azon képviselőknek 
véleménye, ám emeljenek vádat: én e jogukat 
nem támadom meg, azon tiszteletnél fogva, meíy-
lyel a véleménynek szabadságát sértetlenül fen-
tartom. A méltányosság ugyan azt kívánta volna, 
hogy e vádak, a melyeknél szigorúbbat, élesebbet 
alig lehet valamire kimondani, ne akkor mondas
sanak ki, mikor az a tárgy tanácskozás alá nem 
jöhet, mikor a javaslat a ház előtt nem fekszik, 
tárgyalás alá nem vétethetik s ennélfogva a javas-

I latkészitők nem fejthetik ki okaikat, nem czáfol-



LXXVIII. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 6. 1866.) 127 

hatják az egész átalánosságban oda vetett éles vá
dakat. (Hosszas éljenzés.) Ez, uraim, nem méltá
nyosság. Annak idejében, ha e tárgy előkerül, ha 
majd nem oÜk azon töredékekről lehet szó, me
lyeket a kir. leirat megemlít, hanem tüzetesen 
tárgyaljuk az egész javaslatot, akkor lesz a mi 
föladatunk, fölvilágositanunk a házat, elmonda
nunk okainkat; a ház föladata pedig lesz a fölött 
határozni. Kérdem, méltányos-e, hogy azon fér
fiak, kik kötelességöket vélték teljesíteni, midőn a 
ház bizalma által, melyet nem kerestek, de hálá
val fogadtak,megválasztva, jártak el nehéz megbíza
tásukban, oda állíttatnak — nem mondom a köz
vélemény , hanem a közönség elé — azon meg
bélyegzéssel : Imé ezek azon emberek, kik javas
lataikkal az ország jogait, törvényeit, törvényes 
függetlenségét és alkotmányát eljátszották s az 
alkotmány foszlányaért az ország legszebb jogait 
oda adták — ? Méltányos-e, hogy az egyik szónok, 
Csanády úr nem egyedül a véleményt támadja 
meg, hanem engem meg is nevezve, éles, méltat
lan vádját nevemhez, személyemhez kötve adja 
elő ? (Elénk mozgás.) O engem e bűnnel és követ
kezetlenséggel vádol. Kern rovom meg érte, tegye 
meggyőződése szerint; és ha azt hiszi, hogy ő ez 
által a haza javát mozdítja elő, ha azt hiszi, hogy 
ö azon nézeteknek, melyeket a hazára nézve bol
dogítóknak tart , nagyobb súlyt szerez az által: 
ám tegye! Tűrni fogom: nem mintha érzéketlen 
volnék, nem mintha érez kebellel fogadnék el oly 
szemrehányásokat, melyeket méltatlanoknak talá
lok ; hanem tűrni fogom azért, mert negyven évi 
politikai életemben megtanultam a türelmet, meg
tanultain azt, hogy a ki életét a hazának szenteli, 
annak nem szabad saját személyét, személyes ér
zelmeit a haza ügye mellett tekintetbe venni. Első 
a közügy, s az elől a személynek háttérbe kell vo
nulnia. (A jobb oldali képviselők fölállva, lelkes és 
hosszas éljenzésben törnek ki.) 

Sajnálattal mondom, hogy lefolyt tanácsko
zásaink, ha ki a lapokban figyelemmel olvassa, 
nem lesznek az olvasóra azon jótékony hatással, 
a melyet mindenki érez, ha egymással szemben 
álló két politikai párt a maga véleményét higgad
tan megvitatja, s az igazságot kideríteni igyek
szik ; de — meglehet, hogy csalódom, s bocsána
tot kérek, ha csalódom — tán több keserűség 
szine ömlik el eddigi tanácskozásainkon, mint a 
mi épen a jelen helyzetben hasznos lehet. És ha 
idegen olvassa ezt, nem fogja-e azt mondani: íme 
egy országnak képviselői érzik és mondják, hogy 
a veszély közel van, érzik és tudják, hogy a ve-
szélylyel, bármely oldalról jó'jön, szembe kell 
szálíniok, s ezen férfiak első tanácskozásaikban 
nem arra törekszenek, hogy higgadt eljárással a 
veszélyt elhárítsák, nem ar ra , hogy vállvetve 

1 igyekezzenek, ha kell, annak állani, hanem egy-
[ mást bántják, egymást rontják, s elfeledik azt, 
hogy jöhet idő, midőn egymás mellett kell állniok 
s egy tárgyért kell küzdeniök —? 

Madarász t. képviselő úr előadásában egy 
j fordulat van, mely engem valóban meglepett azért, 
mert úgy látom, hogy a dátumban van a dolog 
elhibázva. A t. képviselő úr oly nehezen várja 
már velünk együtt a felelős minisztérium hely
reállítását, s oly mélyen érzi, hogy az absolut 
kormány ellen mind az általok, mind az általunk 
elmondott vádak és panaszok sikertelenek: hogy 
most előleg nem lévén felelős minisztérium, a má
sik pártnak teszi mindazon szemrehányásokat, 
melyeket constutionalis országban a felelős mi
nisztériumnak tesznek. (Derültség.) Szemünkre veti, 
hogy többségünkkel semmit sem voltunk képesek 
keresztülvinni. Nem untatom a házat beszéde ezen 
részének fölolvasásával; csak kérdem a t. képviselő 
u ra t : mi voltunk-e a korona tanácsosai ? mi kép
viseltük-e annak eljárását, elveit, nézeteit? nem 
voltunk-e mi ép úgy. mint 6', vagy akárki, a kor
mány ezen eljárása ellen ? nem képeztünk-e mi a 
kormány irányában ellenzéket? vagy azért, mert 
többségben voltunk, volt-e hatalmunk a fejedelem 
akaratát megváltoztatni ? elmulasztottunk-e valamit 
abban, hogy a fejedelem akaratát a mi ügyünkre 
kedvezőleg nyerjük meg? elmulasztottunk-e mi 
valamit az ország jogai védelmében ? A fejedelem 
akaratának egy tagadó nyilatkozata elég volt tö
rekvésünket meghiúsítani. Ezen tagadó válasz 
megérkezett; és kérdem: mi vagyunk-e okai ? mi 
feleljünk mindezekért ? — Még egy lelkiismereti 
kérdést intézek a tisztelt képviselő úrhoz: vajon 
lelke mélyében meg van-e győződve ő arról, hogy 
azt, mit mi ki nem tudtunk vinni, ha az ő politi
kája volna többségben, kivitte volna azt ? (Elénk 
derültség.) 

Eddigi tanácskozásainkban oly sokszor tör
tént hivatkozás a közvéleményre, hogy valóban 
ösztönözve érzem magamat igényteleu nézetemet. 
erre nézve röviden elmondani. (Halljuk! Halljuk!) 

A közvélemény nagyhatalom, oly nagyhata
lom, melynek állandóul más hatalom ellent nem 
állhat. Ezt mindenki tudja, s én ép úgy, mint má
sok, erről meg vagyok győződve. Hanem én min
dig a legnehezebb feladatnak tartom megtudni, mi 
a valóságos közvélemétiy. A magán életben azok
kal élünk, társalgunk, azok rendesen intim bará
taink, kik körülbelül politikánk főbb elveire nézve 
hozzánk hasonló térén állanak; ezeket halljuk, 
ezekkel beszélünk, és a magunk nézeteit ezektől 
reprodukálva látjuk. Tapasztalta-e valaki, a tisztelt 
képviselők között valaha — nem kétlem, igen so
kan tapasztalták — 48 előtti időkben a választá
soknál, midőn a választások fölkiáltással történtek, 
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hogy 6' például, ha oly ponton állott — akár a fő
ispán közelében, akár máshol— hol az egyik párt 
emberei állottak tömegesen, a kiáltásokból meg 
volt győződve, hogy nincs is más hang, mint Pé
teré , pedig kisült , hogy Pálé volt a többség. 
Miért ? Mert a hangok, melyek közelében voltak, 
annyira eltompították kallérzékeit (Helyes! Derült
ség), hogy a többi hangnak csak lármáját hallotta, 
de articulátlóját nem értette. (Tetszés.) í gy va
gyunk gyakran a közvéleménynyel is. Megesküd
nék az ember, hogy e vagy ama tárgy fölött nincs 
is más politikai vélemény: „Mertén mást nem hal
lok ;" de ha másik körbe megyünk, elbámulunk, 
hogy az emberek mily másként vélekednek, ha 
pedig messzebb megyünk, még inkább. Tehát a 
legnehezebb föladat, a valóságos közvéleményt 
megismerni. 

A másik, mit meg akarok jegyezni az, hogy 
én a közvéleményt sohase tekintettem olyannak, 
a mely minden apróságokra nézve mindjárt hatá
rozottan kimondja nézetét. A mit a közszükség 
érzete, a mit az igazság érzete az emberek keblébe 
öntött, és nekik parancsol: ebből alakul a közvé
lemény szilárdan, megvesztegethetlenűl; és ez is 
mindig csak a fő kérdésekre vonatkozik. Azt monda 
valaki, hogy a közvéleményt nem csinálnunk, ha
nem követnünk kell. Igaz ez a közvélemény 
azon részére nézve, mely a közszükség érzetéből, 
az igazság érzetéből származik: ezzel ellenkezni 
nem lehet, és ezt csinálni sem lehet; hanem csak 
egyes részletekre, egyes kérdésekre nézve. Ugyan, 
kérdem, hogyan születik a közvélemény, ha nem 
csinálják? Azt mondjuk, hogy a journalistika a 
közvélemény hatalmas eszköze. Az újságszerkesztők 
faluról falura járva kérdik-e az embereket, hogy 
mi a véleményök, és ebből vonják le a közvéle
ményt? Nem! Az újságszerkesztők, vagy dolgozó 
társaik jól kigondolt eszméiket leteszik lapjaikba, 
ezt mások átveszik, s midőn igy csinálják a köz
véleményt, azt egyszersmind ki is jelentik. Mond
ják, hogy a háznak nem kell a közvéleményt csi
nálni, hanem követni. Eengedelmet kérek, minden 
részletekben a ház is hivatva van arra, hogy a 
közvéleménynek irányt adjon és azt tisztázza. 
(Helyeslés.) Hallottam — és ez a választási ado
mák közé tartozik — hogy ezen országgyűlés 
kezdetén egy választó-községben föllépett egy ke-
vésbbé müveit polgárember, egy másik műveltnek 
ellenében, és nagy pártja volt. A legnagyobb érv, 
melyet maga mellett fölhozott, és mások is fölhoz
tak, az volt, hogy : „Ez ami sorsunkbeli; ez, mivel 
népünkből való, tudja legjobban mi fáj nekünk: 
ezt küldjük az országgyűlésre." Es ez nagyon ha
tott, mígnem egy másik, ugyancsak a nép közül, 
azon észrevételt tet te: „Igaz, hogy ez legjobban 
tudja, mi fáj nekünk, mert velünk érzi a bajt; ha

nem az a baj , hogy nem tudja elmondani, hogyan 
kell segíteni a bajon: válaszszunk tehát olyant, ki 
ezt tudja, és mi majd megmondjuk neki, hogy mi 
fáj nekünk." (Derültség. Helyeslés.) A közvélemény 
a részletekben csak úgy képes tájékozódni, ha a 
tárgy azok által, kik abban jártasabbak, kifejtetik 
és megvitattatik. Én épen azért azon nézetben sem 
osztozom, hogy a közvéleménynek kell megelőzni 
a mi működésünket. Eng-edelmet kérek, annak 
ezzel karöltve kell já rn ia : a mi működésünknek 
figyelmezni kell a közvélemény azon pontjaira, 
melyek átalánosak, kétségbevonhatlanok és tisz
ták ; azon pontjaira pedig, melyek részletekre vo
natkoznak, ezekre nézve bizony nekünk vitatko
zások által szükség tisztába hozni a közvéleményt. 

Egyébiránt melyik részen legyen a közvé
lemény e pillanatban, azt nem kutatom. A most 
fenforgó kérdésre nézve, hogy működjék-e tovább 
a 67-es bizottság, a közvélemény nem is nyilat
kozott, és nincs is magával ez iránt tisztában; és 
azt hiszem, magát ezen kérdést koránsem fogja 
oly fontosnak tartani, mint azt mi itt tartani lát
szunk. A magyarországi közvéleményről kettőt 
tartok bizonyosnak: egyik az, hogy az alkotmány 
teljes, tökéletes visszaállítását óhajtja; a másik, 
hogy óhajtja a becsületes kiegyenlítést, az ország 
jogainak, függetlenségének, önállásának fentartása 
mellett. (Atalános helyeslés.) Ez a két pont tisztán 
áll előttem; a többi egyes pontokra nézve azt 
hiszem, a közvélemény se meg nem alakúit, se 
egyhamar megalakulni nem fog. E két pontra 
nézve fölteszem, hogy e házban nincs vélemény
különbség, mert valamennyien vissza akarjuk állít
tatni az alkotmányt teljes épségében, valamennyien 
óhajtjuk a becsületes kiegyenlítést, az ország jo
gainak, függetlenségének fentartásával. E szerint 
tehát a közvélemény mindegyik mellett van. (He
lyeslés J 

Nem szólok többet. (Halljuk!) Hű maradok 
azon állításomhoz, nem fogom az egyes állításokat, 
melyek indítványom ellen fölhozattak, elemezni 
és czáfolni; és csak azon rövid szóval fejezem be 
előadásomat — mert fölöslegesnek látom elmon
dani, hogy saját indítványomat pártolom : — a hol 
politikai élet van, a hol politikai nézetek merülnek 
föl, minél nehezebb a helyzet, minél fontosabb az 
ügy, annál szükségesebbek a politikai pártok. 
Álljunk tehát egymás ellenében, mint politikai 
pártok, küzdjünk egymással a higgadt megfonto
lásnak minden fegyvereivel; de a szenvedélyesség 
és keserűség fegyverét ne használjuk, mert szen
vedélyesség és keserűség egymás között félreér
tésekre vezet, a félreértések pedig növelik a szen
vedélyességét és keserűséget. Ez az én vélemé
nyem. (Hosszas, élénk éljenzés.) 

E l n ö k : T. ház! '(Halljuk! Halijuk!) A ta_ 
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náeskozások e nagy horderejű és nagy fontosságú 
tárgy fölött be lévén befejezve, a szabályok értel
mében azon indítvány fölött kell először szavaz
nunk, mely előbb adatott be. A szavazási módot 
illetőleg három kérvény adatott be, mindegyik 
2 0 — 2 0 aláirással ellátva, mely név szerinti sza
vazást követel. Nem tudom, méltóztatik-e a t. ház 
parancsolni, hogy a neveket és kérvényeket fölol
vassuk ? (Nem kívánjuk! Elfogadjuk !) Ha tehát el 
méltóztatnak fogadni, a házszabályok értelmében 
föl kellene olvasni az indítványt. (Nem kell! Föl-
olvasottnak tekintjük!) Ha az indítványt fölolvasott
nak méltóztatnak tekinteni, következik a szavazás, 
előbb az egyik, azután a másik, vagyis az ellen
indítvány fölött. A kérdés, melyre nézve a ház 
hivatva van szavazni, egyszerűen az: elfogadja-e 
a t. ház Tisza Kálmán indítványát? igen, vagy 
nem ? Erre méltóztassanak felelni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal 

Igennel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal Pál, 
Acs Kctroly, Bárányi Ágoston, Batthyány Géza gr., Be-
liczey István, Beniczky Ödön, Bernáth Zsigmond, 
Bethlen Gábor gr., Békássy Lajos, Bohory Károly, 
Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Bö
szörményi László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Cser-
novics Péter, Csihy István, Csiky Sándor, Damaszkin 
János, Darvas Antal, Deáky Lajos, Desseioffy Ottó, 
Domahidy Ferencz, Döry Ádám,'Eöry Sándor, Esz-
terházy István gr., Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár, Hertele?idy György, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ódon, Károlyi Ede 
gr., Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kiss Lajos, 
Kiss Miklós, Koller Antal, Konkolyt Thege Pál, Kup-
ricz Imre, László hnre, Lovassy Ferencz, Lukács 
György, Luksich Bódog, DukynichMihály, Luzsénszky 
Pál b., Lükö Géza, Madárcissy AJ'őr, Madarász József, 
Makray László, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Miskolczy Lajos, Mocsonyi Antal, Mo-
csonyi Sándor, Nagy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry 
Pál, Üdescalchi Gyula hg., Oláh Miklós, Pap Lajos, 
Pap Pál, Pap Simon, Patay István, Peley Lajos, 
Perezel István, Pethes József, Pétery Károly, Platthy 
György, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Fri
gyes b.. Prónay József Pagályi Ferdinánd, Ráday 
László gr., Ruttkay István, Salamon Lajos, Sárközy 
József, Siklóssy Károly, Sípos Orbán, Soldos Imre, 
Somossy Ignácz, Szaphnczay József, Szilády Áron, 
Szluha Benedek, Szontagh Pál, Thalabér Lajos, Túry 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza László, 
Ujfahssy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi 
Jó/nos, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, 
Zsitvay József 

Nemmel szavaztak: Almássy György gr., Amb-
rózy Lajos b., Andreánsz'.y Boldizsár, Armbruszt 
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Péter, Ányos István, Babes Vincze, Bartal György, 
Bartal János, Bay György, Bánffy Albert b., Bánó 
József, Bánó Miklós, Bencsik György, Beniczky Gyula, 
Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Binder Mihály, 
Bittó István, Botka Mihály, Branotácsky István, Bu-
janovics Sándor, Cebrián László gr., Conrád Mór, 
Csáky Albin gr., Csáky László gr., Császár József, 
Csengery Antal, Csik András, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Deák Ferencz, Dedinszky József, Delli-
manics István, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Draskóczy Gyida, Eötvös József b., Eöt
vös Tamás, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Faúr János, 
Fábián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fest Imre, Fischer István, Frideczky Ti-
mót, Fülepp> Lipót, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál 
Miklós, Geczö János, Geduly Lajos, Glacz Antal, Go-
rove István, GozsduManó, GyeneKároly, Hedry Emö, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Hor
váth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József, Hunfalvy Pál, Huszár István, Huszár Károly 
b., Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivacsko-
•vics György, Ivámka Zsigmond, Jankovicli Antal, 
Jelcelfahissy Lajos, Joannovics György, Jonesku De
meter, Justh József, Justh Kálmán, Kacskovics Ig
nácz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Fe
rencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kálóczy Lajos, Kárász Benjámin, Keglevich Ist
ván gr., Kemény Gábor b., Kemény István b-. K meny 
Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja
kab, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, Ku-
bicza Pád, Kudlik István, Kán Kocsárd gr., Karcz 
György, Lcmg Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Dénes, 
Lehoczky, Egyed, Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Ló-
nyay Menyhért, Máday Lajos, Mmiu Aurél, Mátyáss 
József Médián Endre, Mihajlovics Miklós, Mihályi Pé
ter, Mikó Imre gr., Miké Mihály, Millutinovics Szveto-
zár, Miske Imre b.. Molnár József, Molnár Pál. Nagy 
Elek, Nagy, Károly, Nánássy Ignácz, Németh Károly, 
Onossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy Béla b., Oroszy 
Miklós, Paczolay János, Papp Zsigmond, Perczel 
Béla, Perényi Zsigmond b., Fethe András, Pillér Ge
deon, Prugberger József, Rajner Pád, Rannicher 
Jakab, Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky Ist
ván, Rónay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, 
ifj.Rudics József b., Rudnyánszky Flórián, Sebestyén 
László, Semsey AJhert, Simay Gergely, Simon Pál, 
Siskovich József, Somssich Imre gr., Somssich Pál, 
Stefanidesz Henrik, Sulyok Mór, Szabadfy Sándor, 
Szabó Imre pápai, Szabó Imre, Szahó Sámuel, Sza
káll Lajos, Szápáry Géza gr., Szápáry Gyula gr., 
Szász Károly, Széles Dénes, Szemző Mátyás, Szentki

rályi Mór, Széchenyi Béla gr., Széchenyi 
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Székács József, Székely Gergely, Széü József, Szilá
gyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi UH-
mann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, id. Teleki Domo
kos gr., Thury Sámuel, Tolnay Gábor, Tolnay Ká
roly, Torma Károly, Tóth Kálmán, Tóth Lörincz, 
Tóth Vilmos, Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, 
TrifunácZ Pál, Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Urményi József, Vadnay Lajos, Varga Flórián, Vass 
Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh 
Károly, Vecsey József b., Vittorisz János, Vqjnics Bar
nabás, Vojnics Lukács, Wodianer Albert b., Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Bó
dog gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréthy Jó
zsef, Zsedényi Eduárd. 

Nem szavaznak: Andrássy Gyula gr. mint elnök, 
Miletics Szvetozár, Wlad Alajos és Románu Sándor. 

Nincsenek jelen: Apponyi György gr., Balomiri 
János, Barinyay József, Binder Lajos, id. Boer Já
nos, ifj. Boer János, Borlea Zsigmond, B'ámches Fri
gyes, Csengery Imre, Degenfeld Gusztáv gr., Dobr-
zsánszly Adolf, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás, 
Eitel Frigyes, Flcvessy Bertalan, Hodosiu József, II-
léssy János, Jendrassik Miksa, Karácsonyi János, 
Komáromy György, Macellariu Illés, Madocsányi Pál, 
Majthényi József 6., Melasz Vilmos, Mocsáry Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsonyi György, Moldován János, 
Morscher Károly, Ocsvay Ferencz, Popovics Desseanu 
János, Popovics Zsigmond, SimonyiLajosb., Sümeghy 
Ferencz, Svastics Gábor, Szentiványi Adolf, Szentivá-
nyi Károly, Szentkereszty Zsigmond b., Szolga Miklós, 
Sztratimmovics György, Teutsch György, Torok Bá
lint, Torok Sándor, Tulbás János, Vitolay József, 
Zámory Kálmán, Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris 
Viktor'gr., Zichy Nándor gr., Zimmermann András.) 

E l n ö k : A szavazat eredménye a következő: 
nemmel szavazott 227, igennel 107, jelennem volt 
51 : e szerint a t. ház határozata az , hogy Tisza 
Kálmán képviselő ur indítványát el nem fogadja. 

Következik most a második kérdés, t. i. a t. 
ház elfogadja-e Deák Ferencz indítványát: igen 
vagy nemV Erre nézve beadatott egy kérvény, 
húsz tag által aláírva, melyet, ha kívánja a t. ház, 
fölolvastatok. (Halljuk!) A mi egyébiránt nem 
szükséges, mert a kérvény csak arra vonatkozik, 
hogy a szabályok értelmének szoros megtartása 
mellett ezen szavazás is név szerinti fölolvasás ut
j án történjék. {Fölkiáltások. Holnap! Ma! Ma!) 
U g y látszik, hogy azt méltóztatik a ház nagyobb 
része kívánni, hogy ma szavazzunk. {Fölkiáltásoh 
Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E g y hang (jobb felöl): Talán vissza fogják 
venni az indítványt. 

E l n ö k : A szabályok értelmében kétségkívül 

joguk van azon képviselő uraknak, kik akérvényt 
beadták, a név szerinti szavazást követelni; ha azon
ban, méltóztatnak, mint hallom, attól elállani, föl
kelés által szavazhatunk. {Felkiáltások: Név szerint!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! U g y értettem az 
elnökségtől, hogy húsz tag kérvényt adott be az 
iránt, hogy ezen második kérdésre nézve nyilvá
nos fölszólitással személyenkint szavazzunk. Én 
ezt részemről fölöslegesnek tartom; de ha húsz tag 
csakugyan kívánja, a szabályok szerint, t. ház, a 
nyilvános szavazást meg kell tartani. Egyébiránt 
azon t. urak, kik szükségesnek látták ezen kér
vényt beadni, mindig visszavonhatják; és ha nincs 
húsz tag aláírva, a ház rendelkezésétől függ tet
szése szerint intézkedni. 

Elnök: Fel fognak szóllittatni az illetők ab
beli nyilatkozatra, vajon visszavonják-e a házsza
bályok által tökéletesen legitimált kérelmöket. 
Tóth Vilmos j e g y z ő '% Bezerédj László ! 

Bezerédj Lász ló t Én részemről vissza
vonom. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Ha egy aláiró visz-
szavonja, akkor megszűnt a kérvény ereje. 

E l n ö k : T. ház ! Miután többen a képviselő 
urak közül, kik ezen kérvényt aláirtak, azt utólag 
visszavonják: most egy másik kérdés fölötti sza
vazást kell megtennünk. Nevezetesen fölkelés ál
tal kell a kérdést ismét eldönteni, mely az volt, 
vajon a t. ház elfogadja-e Deák Ferencz indítvá
nyát, vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A ház, igen nagy többsége 
által elfogadván, ellenpróbára szükség nincs. (Zaj. 
Ellenpróbát! Folytonos zaj) T. ház! Deák Ferencz 
indítványa a ház által elfogadtatván . . . . (Közbe
szólás: A nagy többség által!) Már elébb mondottam, 
hogy nagy többséggel fogadtatott el ; most más 
tárgyról akarok szólani. Azon kérdésből, hogy 
Deák Ferencz indítványa elfogadtatott, követke
zik egyszersmind azon elv — mely is mindkét in
dítványozó fél közös elve — hogy 15 tagból álló 
bizottság küldessék ki a magas kir. leiratra adan
dó válaszfölirati javaslat elkészítésére. Egyszer
smind határozatképen kimondatott, hogy ezen 
bizottság magát az indítvány értelméhez alkal
mazva járjon el. A t. ház engedelmével fölkérem 
a t. képviselő urakat, hogy időkímélés végett 
méltóztassanak talán holnap a szavazó czédulákat 

! behozni, miután ugy hiszem, kiki gondolkozott 
i már ugy is a választás fölött. Ha méltóztatnak el-
i fogadni, tehát holnap 10 órakor beadathatuak a 
1 szavazati czédulák. (Helyeslés.) 

Egyéb tárgy nincs. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 
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Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Az eló'ttevalónapi szavazatjegyzék megigazittatifc. Domaniczky Boldizsár szabadságot kap. Bemutat ta tnak; 
Gracza László kérvénye hivatalosan kizsarolt pénzelnek megtérittetése i rán t ; szabadkai polgároké a nagyvárad-fiumei vasút ügyében : 
Czemovitz városáé kórházi költség megtérittetése i rán t ; a tokaj-hegyaljai borászati társulat emlékirata a bortermelés érdekében; 
makói gör. kath. polgárok kérvénye magyar gör. kath. püspökség fölállitásacrt; Nagy-Várad sz. k. városáé kerülete kiegészítése s 
két országgyűlési képviselőnek választhatása iránt. Szavazás a fölirati bizottság tagjaira s e szavazás eredményének kihirdetése. 
Beadatik Trauschenfels Emil vizsgálati jelentése a segesvári képviselőválasztásról. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/2 órakor. 
E l n ö k ; Az ülés mcgnyilt. A jegyzőkönyvet 

Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólók neveit pedig 
Ocsvay Ferencz jegyzi. 

Mielőtt a jegyzőkönyv fölolvastatnék, figyel
meztetem a t. házat, méltóztassék azt figyelemmel 
kisérni, hogy a hibák, melyek a tegnapi zajban 
igen könnyen becsúszhattak, kijavíttassanak. 

Joaanovics György jegyző: Csak azon 
észrevételem van, hogy miután a jegyzőkönyvet 
úgy szerkesztem, mint szokásos, és a szavazók ne
veit bele nem irtam : mielőtt a jegyzőkönyvet föl
olvasnám, a külön jegyzett szavazat-jegyzéket ol
vasom föl, hogy az esetleges hibák kijavíttassanak. 
(Helyeslét. Jó lesz! A szavazati lajstrom fölolvastat
ván, egyes hibái megigazíttatnak, s az eredmény az. hogy 
nemmel szavaztak 226-an, igennel 107-en, nem sza
vaztak 4-en, jelen nem voltak őO-en.J 

Deák F e r e n c z : Azt tapasztaljuk, hogy az 
ily szavazásnál némely hibák csúsznak be ; annak 
pedig egyik oka az is, hogy a jegyzők a nevek 
fölirásával elkésnek. Tán. ezen egyszerűen lehetne 
segíteni oly módon, hogy az összes képviselő tes
tületnek tökéletesen hiteles lajtroma nyomatnék 
ki több példányban, és minden szavazásnál minden 
jegyző egyet kezébe venne: akkor aztán a nevet 
nem kell leírni, hanem csak mellé jegyezni ezt: 
„igen" vagy „nem," és akkor sokkal kevesebb 
hiba fog mutatkozni A jegyző urak azt, iigyhiszem, 
eddig azért nem tették, mivel az eddigi szokástól 
nem akartak eltérni j de ha a ház határozatkép ki
mondja, igy fognak eljárni. (Helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Engedje meg a t. ház, 
hogy én is tehessek egy megjegyzést ezen tárgy
hoz. Igen figyelemreméltó és helyes észrevétel az, 
hogy a képviselők hiteles lajstroma több példány
ban kinyomassák, hogy a leirás megkíméltessék, 
és igy gyorsabban menjen a dolog; de, ha emlé
kezetem nem csal, más gyakorlata is volt erre 

nézve a háznak. Bizonyosan ugyan nem tudom, 
de úgy hiszem, midőn még a Múzeum termében 
üléseztünk, midőn név szerinti szavazás történt, 
minthogy akkor többnyire minden tag a házban 
van, úgy volt, s ezentúl is úgy kellene lenni, hogy 
az illető fölkel, és megmondja: igen, vagy nem. Ez 
által az éretik el, hogy a körülötte levők észreve
hetik, jelen van-e vagy nem, holott igy a zajban 
nem lehet kivenni. (Helyeslés.) Ezt is vagyok bátor 
a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Elnök: Intézkedés fog tétetni, hogy a kép
viselő urak lajstroma kinyomassák; továbbá ki-
mondatik, hogy a név szerinti szavazásnál minden 
tag fölállva jelentse ki, igennel vagy nemmel sza
vaz-e. (Helyeslés.) 

Joannovics György jegyző (oh ássa a 
deezember 6-ikal ülés jegyzökönyvét.) 

BÓnis Sámue l : T. ház ! A jegyzőkönyvnek 
egy kitételére teszek észrevételt. „Félretétetik" az 
indítvány, mely tanácskozásra ki nem tűzetik; 
„el nem fogadtatik * az indítvány, mely kisebbség
ben marad. Kérném tehát ezen passust ily érte
lemben kijavítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : „Félretétetett" helyett tehát „el nem 
fogadtatott" fog tétetni. 

Némi jelenteni valóm vau a t. háznak. 
Domaniczky Boldizsár, Somogymegye mar-

czaltői választó kerülete képviselője, egészsége 
helyreállítása végett szükséges szabadságidőért 
folyamodik a t. házhoz. (Megadatik!) Tehát a t. 
ház megadja az engedelmet a t. képviselő urnák. 

Gracza László hontmegyei földbirtokos kéri 
a korponai és váczi hivatalok által jogtalanul ki
zsarolt pénzeinek visszatérítését elrendeltetni. 

Szabadka több polgára a városukon keresztül 
vezetni tervezett nagyvárad-fiumei vasút további 
erélyes pártfogásaért és kiépítéseért esedezik. 

Czernovitz város hatósága kéri, hogy köz
kórházában ápolt magyarhoni származású szegény 
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betegekre fordított és fölszámított költségei megté
ríttessenek. 

A tokaj-hegyaljai borászati társulat egy emlék
iratot nyújtott be, melyben a társulat jövője eme
lését és a bortermelés akadályai elhárításának esz
közlését kéri. 

Makó város görög-katholikus magyar egyház
közönsége nevében többen egy kérvényt adnak 
be, mely szerint június 25-én beadott panaszaik 
orvoslását, illetőleg egy magyar görög-katholikus 
püspökség fölállításáért a ház közbenjárását kérik. 

Nagy-Várad városa közönsége a kerületéből 
Biliarmegye kerületéhez kapcsolt részt visszacsa
tolta tni, és ekként megnagyobbított kerületéhez 
aránylag két képviselő választhatását kéri. 

Mindezen beadványok a kér vény i bizottság
hoz tétetnek át. 

T. ház! Napirenden van a nov. 17-én kelt kegy. 
kir. leiratra adandó válaszfölirat szerkesztésére ki-
küldendő 15 tagú bizottság megválasztása. Ennél
fogva fölszólítom a t. képviselő urakat, méltóztas
sanak czéduláikat beadni. Mielőtt azonban beadnák, 
egy kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni : 
ugyanis mikor kívánják, hogy ezen választás ered
ménye a t. házzal tudassék ? (Közbeszólások : Ma!) 
Ha a t. ház megnyugszik benne, a szavazatok be
adása után a t. ház ülését fölfüggeszti, hogy így 
az elnök és jegyzők számba vehessék a szavazatokat, 
és 10 órakor ujonan összeülünk, hogy az eredmény 
kihirdettessék. (Helyeslés.) A t. ház határozata nyo

mán tehát az ülést ezennel fölfüggesztem, és kérem, 
méltóztassanak folytatására egy órakor megjelenni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a képviselők 
névsorát, és ezek egyenkint beadják szavazati jegyei
ket. Ez alkalommal Kállay Ödön, Madarász József 
Markos István, Sipos Orbán, Vállyi János és Vidacs 
János kijelentik, hvgy nem szavaznak. Ezután szünet.) 

E l n ö k (d. «. 1 óra után): T. ház! A válasz
tás eredménye fog kihirdettetni. (Halljuk!) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : 245 szavazat adatott 
b e , melyek közöl egyre senkisem volt fölírva. 
Legtöbb szavazatot nyertek: DeákFerencz 241-et, 
Andrássy Gyula gr. 223-at, Szentkirályi Mór 
222-öt, Zeyk Károly 215-öt, Csengery Antal 
214-et, Gozsdu Manó 211-et, Vay Lajos b. 211-et, 
Gorove István 210-et, Eötvös József b. 205-öt, Ló-
nyay Menyhért 205-öt, Mikó Imre gr. 205-öt, Soms-
sich Pál 203-at, Kemény Zsigmond b. 200-at, Beze-
rédj László 188-at és Rannicher Jakab 177-et. 

E l n ö k : Ezek tehát a 15-ös bizottság tagjai. 
Még egy jelentést vagyok bátor a t. ház elé 

terjeszteni. Trauschenfels Emil képviselő úr be
adta a segesvári vizsgálatról szóló jelentését. Át
adatik az állandó igazoló bizottságnak. (Helyeslés.) 

A legközelebbi ülés napját előre megmondani 
nem tudom. Ennélfogva majd csak a hirdetések 
fogják megtartásáról a t. képviselő urakat ér
tesíteni. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 

LXXX. OKSZAIJOS XJLES 
1866. deczeinber 11-dikén 

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

• Tárgyai : Hrabovszky Zsigmond vádirata bemutattatik. A nov". 17-dikei kegy. kir. leiratra szerkesztett válaszfölirati javas
lat fölolvastatik s tárgyalása napja kitiizetik. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy

zőkönyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kibánok neveit Joannovics György jegyzi föl. Az 
utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a deczember 
7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Félegyháza városának több válasz

tója Hrabovszky Zsigmond választása ellen be-
•ftryujtván panaszát, ennek ellenében Hrabovszky 
Zsigmond egy vádiratot adott be. Az állandó iga
zoló bizottsághoz tétetik át. 

Csengery Antal képviselő úr, mint a fölirati 
javaslat elkészítésével megbízott 15 tagú bizottság 
előadója, a fölirati javaslatot fogja fölolvasni. (Hall

juk! Halljuk!) 
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Csengery Antal előadó (olvassa a fölirati 
javaslatot, melyet a ház élénk helyesléssel fogad*). 

E l n ö k : T. képviselőház! A fölirati javaslat 
ki fog nyomatni (•& holnap délelőtt a képviselő 
nrak közt kiosztatni. Egyszersmind bátorkodom 
annak tárgyalási napjául jövő szombatot, vagyis 
deczember hó 15-ikét javaslatba hozni. (Fölkiáltá-

*) Lásd az Irományok 48-dik számát. 

sok : Csütörtökre ! Szombatra!) Méltóztassanak a 
szombati napot elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva a fölolvasott fölirati javaslat jövő' szomba
ton vagyis deczember 15-kén délelőtti 10 órakor 
fog tárgyalás alá jönni. 

Zsámbokréthy József (szólni kezd, de az 
ülés berekesztetvén, meg nem hallgattatik). 

- Az ülés végződik d. u. 121/3 órakor. 

JuJkJkJLl.» ü MXi o MA ÜL XK \f K$ LiJjJjj^ 
1866. december 15-dikén 

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

Tá rgya i : Bemutattatnak : Pap Gergely és Vadász Manó megbízó levele ; Hevessy Bertalan kérvénye szabadságért , 
mely megadatik ; Szarvas és Szent-András községek panasza a Körösnek a kormány által czélba vett szabályozása ellen ; a pest-mis-
kolezi vasuttársulat kérvénye a pest-miskolezi vasút ügyében. A fölirati javaslat tárgyaltatik és elfogadtaíik, 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Ocsvay Ferencz 
jegyző úr még nincs jelen, ő fogja majd később 
az utolsó ülés hitelesítendő jegyzőkönyvét fölol
vasni. A mai ülés jegyzőkönyvét fogja vezetni Di-
mitrievics Milos jegyző úr, a szólni kívánók neveit 
fogja jegyezni Tóth Vilmos jegyző úr. 

Most az idő közben beérkezett irományokat 
fogom a t. háznak bemutatni. 

Pap Gergely, a szilágy-csehi választókerület 
képviselője, bemutatja megbízó levelét. Hasonlóké
pen VadászManó, Szeged városa egyik képviselője. 
Mindakettő az állandó igazoló bizottságnak lesz 
átadandó. 

Hevessy Bertalan képviselő rongált egészsége 
helyreállítása tekintetéből két havi szabadságidőt 
kér. (Megadjuk!) 

Szarvas városa és Szent-András községe pa
naszolják azon roppant károkat, melyeket a Kőrös 
vizének czélba vett szabályozása által szenvednek, 
és kérik, végromlásuk megelőzése tekintetéből, a 
szabályozási munkálatot megszüntettetni. Kellő 
figyelembe vétel végett a kérvényi bizottsághoz 
lesz átadandó. 

Ocsvay jegyző űr fogja olvasni az utolsó ülés 
jegyzőkönyvét. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.). 

E l n ö k : Napirenden van a fölirati javaslat 
tárgyalása. Mindenekelőtt azt föl fogja olvasni Tóth 
Vilmos jegyző úr. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a fölirati 
javaslatot.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Az imént 
fölolvasott fölirati javaslatnak mindazon részei, 
melyekben a jogfolytonosság kifejtetik, melyek 
kimondják, hogy a jogfolytonosság tettleges életbe 
léptetéséhez most is ragaszkodunk, melyekben 
sürgetőleg kérjük alkotmányunk visszaállítását, 
olyanok, hogy azokhoz én teljes meggyőződésem
ből járulok; és azt hiszem, e tekintetben egyet 
fognak velem érteni mindazon elvrokonaim is, 
kikkel a múlt alkalommal együtt szavazni szeren
csém volt. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt hiszem, hasonlóan teljesen az ő nézetöket 
fejezem ki, midőn kijelentem, hogy ezen föliratot 
mindamellett is egész terjedelmében magamévá 
nem tehetem. Xem tehetem pedig jelesen azért, mert 
nem csak nincs benne kijelentve az, hogy tovább 
nem működhetünk, de a ház megállajoodása foly
tán természetszerűleg ennek épen ellenkezője van 
benne kimondva. 

Mindazonáltal, miután e kérdés már a t. ház 



134 LXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 15. 1866.) 

által eldöntetett, e fölött se a vitát megújítani, se 
más fölirati javaslatot beadni, egyátalában nem 
szándékozom; (Belyelés a jobb oldalon) sőt miután 
ezen íölirati javaslat a ház határozatának megfelel, 
azt, mint a részletes tárgyalás alapját, részemről is 
elfogadom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Szabad legyen még — nehogy később ne
kem vagy más valakinek e tárgyban föl kelljen 
szólalni — megjegyeznem, hogy a részletes tár
gyalásnál is mindazon pontokra, melyek ragasz
kodásunkat a jogfolytonossághoz fejezik ki, és 
melyek alkotmányunk visszaállítását sürgetik, tel
jes meggyőződésemből fogok szavazni, és tígy hi
szem, fogunk szavazni mindnyájan, mert e tekin
tetben eltérés e házban alig képzelhető; de kény
telen vagyok magamnak fentartani azt, hogy an
nak egyikpontjára—lígy gondolom, a 13-dikra — 
a mennyiben abban a munkálatok folytatása mon
datik ki, szavazni nem fogok. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Miletics Szvetozár! 
MiletiCS Szve tozár : Tisztelt képviselőház! 

Nem tagadhatom, hogy szokatlannak tetszett előt
tem azon eljárás, mely szerint már a fölirat fölötti 
előkérdésben mind arról folyt a vita, a mi termé
szeténél fogva magába a fölirat fölötti vitába tar
tozott volna; de még sem gondolhatám, hogy a 
fölirat fölötti tusa már az előharczban fog eldön
tetni s a valódi fölirati vita meg fog szakittatni: 
azért legyen szabad nekem szót emelnem a fölírat 
tárgyában, mert ezt követeli az őszinteség, mely-
lyel a háznak tartozom, és ezt igényli választóim 
bizalma, kik ide küldöttek, hogy nézeteik és kívá
nalmaik tolmácsa legyek. (Halljuk!) 

Én nem vagyok a fölirat mellett, azon oknál 
fogva , mivel oly három főeiv szolgál alapjául, 
mely nézeteimmel ellenkezik. A fölirat első elve 
a jogfolytonosságnak az opportunitással conibi-
nálása, és pedig e korona alatt álló országok és 
nemzetiségek hátrányára. A fölirat második elve 
a dualismus, és pedig nem egyedül az állami dua-
lismus, mely ellen* bizonyos foederalisticus föltéte
lek alatt kifogásom nem volna; hanem a nemzeti
ségi dualismus: a német-magyar dualismus. A har
madik, mind a két előbbiből következtetett és a 
föliratban határozottan kijelölt elv, hogy e ko
rona országaira és nemzeteire a magyar nemzeti
ség jellegének pecsétje nyomassák. (Ellenmondás.) 

Először mondom , hogy a jogfolytonosság el
ve az opportunitás elvtelenségével combináltatik, 
és pedig épen azoknak hátrányára, kik irányában 
ilyen eljárásra épenséggel semmi joga sincs. An
nak bebizonyítására , hogy a jogfolytonosságot az 
opportunitással eombinálja, elég arra hivatkoz
nom, hogy e háznak egy a kormány körébe tar
tozó tagja, ki az első fölirat fölötti vita alkalmá

val az opportunitást védelmezte, az elővitában ki
jelenté , hogy Deáknak az ő véleményét leginkább 
megközelítő indítványára .fog szavazni. De ez ma-

i gából a tárgyból is kitűnik. A föliratban ki van 
mondva, hogy a hatvanhetes bizottság a közös 
ügyek fölötti tanácskozást folytatni fogja. És ez 
mi egyéb , mint opportunitás ? (Helyeslés bal felöl.) 
A jogfolytonosság elve követelné, hogy az ország
gyűlés még választmányilag se bocsátkozzék oly 
tárgyakba, melyeket törvényhozóilag úgy sem 
dönthet e l , melyek fölött indítvány se a gyűléstől 
fölfelé, se az uralkodótól lefelé mindaddig létre 
nem jöhet, mig az alkotmány vissza nem állíttat
nék és a fejedelem meg nem koronáztatnék. De a 
fenálló kormány, hacsak morális biztosítékot is 
követel az i ránt , a mit az országgyűlés , ha más
kép nem , csak választmányikig is, a közös ügyek
re nézve határozni fog: mert eleve is föl lehet ten
ni , hogy az országgyűlés a hatvanhetes bizottság 
határozatait magáévá fogja tenni . ha az idő és 
az események minden eombinatiót meg nem előz
nek és.meg nem hiúsítanak. Sőt tovább is mehe
tünk , s mondhatjuk, hogy azon esetre , ha a fe
jedelem a hatvanhetes bizottság dolgozatára felelős 
minisztériumot nevez ki , maga az országgyűlés 
is , még koronázás előtt is, további alkudozásokba 
fog bocsátkozni. •— Ha tehát az opportunitás az 
Ausztriát és a koronát érdeklő ügyekben fölkarol-
tatik, miért mellőztetik az a korona alatt álló nem
zetek irányában ? Uraim! midőn e teremben a 
kiegyezkedésről tétetik említés, alatta mindig 
Ausztria és Magyarország , vagyis , mint mások 
mondják, a „magyar király" és „Magyarország" 
közti kiegyezkedés értetik. De el szokott felej
tetni , hogy van még valaki , a kivel az ország
gyűlésnek- számolnia és kiegyezkednie kellene : 
ezek pedig: a három-egy királyság- és Erdély, me
lyeknek Magyarország irányában közjogi állásuk 
van; továbbá a nemzetek, kik e hazában élnek. 
Sőt azt állítom, hogy ez országgyűlésnek legelőbb 
is ezen országokkal és nemzetekkel kellene kie
gyezkednie és csak azután megkísértenie a kiegyez-
kedést Ausztriával és a koronával. (Mozgás.) Ezt elő
ször is azért állitom , mivel az országgyűlés a 
három-egy királyság és Erdély hozzájárulása nél
kül nem is illetékes e korona országainak viszo
nyait akár maga a korona, akár ő felsége többi 
tartományai irányában eldönteni, vagy csak ela-
borátumokat készíteni ehhez; másodszor azért, mert 
az országra nézve is czélszerűbb volna, ha a koro
na országainak alkotmányát nem csak centrumával 
védené, hanem, ha őt ebben a bal és a jobb szárny 
is támogatná; harmadszor pedig — a mi legfőbb— 
nem csak az opportunitás, hanem a jog is magával 
hozza , hogy a kiegyezkedés a három-egy király
sággal , Erdélylyel és a korona nemzeteivel az al-
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kotmány tettleges és tökéletes visszaállítása előtt 
megtörténjék. Nem vagyok hivatva Erdély érdeké
ben szólani, de igenis a három-egy királyság érdeké
ben , a hol vérre és nyelvre nézve az egész, név
re nézve majd fele az én nemzetiségemből való; 
úgy szintén a korona alatt álló nemzetek érdeké
ben is. Mit jelentene ezekre nézve az alkotmány 
tettleges és teljes visszaállítása ? Azt jelentené, 
hogy a háromegy királyság mindenben a magyar 
minisztérium alá rendeltetik, jelentené, hogy ez 
országgyűlés törvényeket szab neki, s mi több, 
jelentené a háromegy királyság integritásának és 
Horvátországnak Szlavóniával való összefüggésének 
fölbomlását, jelentené, hogy ez országgyűlés aka
ratától függne, mit fog a háromegy királyságra 
nézve territoriális és államjogi tekintetben hatá
rozni, szóval, jelentené Magyarországnak a há
romegy királyság fölötti uralmát. (Ellenmondás.) 
Azt gondolja tán ez országgyűlés, hogy a három
egy királyság erre, hacsak az 1848-diki törvé
nyek revisiójáig is. ráállana vagy ráállhatna ? És 
ha nem: minek kívánni azt, a mi lehetetlen? Vagy 
jobban mondva, mire való, lehetőségből lehetetlen
séget csinálni, azaz az ország és a háromegy ki
rályság közt lehetséges összefüggést compromit-
tálni? Ugyanígy áll a dolog a nemzetiségekkel. 
Ezekre nézve is az alkotmánynak beleegyezésök-
kel történendő föltétlen, tettleges és teljes vissza
állítása annyit jelentene, hogy ők ez országgyű
lés többségének kegyelmére bizzák azt, minő mér
tékben elégitse ez ki e nemzet kívánalmait. Le-
bet-e ennyi lemondást kívánni azon nemzetektől, 
különösen pedig azon nemzettől, mely nemzetisé
geért egy egész nemzedékének vérét és birtokát 
zálogba adá és a katakombák oltárára tévé ? És 
vajon szükséges-e, ezélszerű-e ez Magyarországra, 
ennek függetlenségére és alkotmányára nézve? 
Miért nem adathatnának nekünk is legalább mo
rális biztosítékok, a minőket Ausztriának és a ko
ronának adni szándékoztatik ? E biztosítékok 
annál szükségesebbek nekünk, minél kevesebb 
bizalmat helyezünk a bizottságba, melyet az or
szággyűlés a nemzetiségek iránti javaslat elké
szítésére kiküldött, és annál inkább, mivel e bi
zottság albizottsága az 1861-dik év elaborátumát 
vévé alapul, melyet a szerbek elfogadni és el
ismerni soha sem fognak. (Ellenzés.) De azt 
mondják, a jogfolytonosság meg nem engedi az 
előleges revisiót. A jogfolytonosságnak van ér
vénye és fontossága egy és ugyanazon tör
vényhozás egyik és másik tényezőjére nézve, 
van fontossága a fejedelem és a nemzetek közt, 
mert az emettől származtatja jogát ; de nincs fon
tossága nemzet és nemzet közt, mert valamely 
nemzet nem származtatja lételét egy másiktól, ha
nem azzal természeténél, öntudatánál és erejénél 

fogva bir. Ha tehát a tételes törvény ellenkezik 
valamely nemzet létével és e létet elfojtani törek
szik, a nemzet mindaddig nem köteles elismerni 
a tételes törvényt, mig az természetes jogá
val , melylyel létele fentartására és nemzetisé
gének fejlesztésére bir , öszhangzásba nem ho-
zatik; legkevésbbé köteles pedig akkor, ha ő ez 
igazságtalan tételes jog lánczát kardjával ketté 
vágta. (Hogyhogy?) Mi élünk nem csak mint pol
gárok, hanem mint nemzetek is, in communitate 
juris a korona, mint a törvényhozás másik ténye
zője irányában; ily jogközösségben pedig a leg
lényegesebb viszonyokban azon szabály áll, hogy 
potior conditio negantis. Itt épen az Ausztriával 
és a koronával való alkudozás egy szétbomlott té
nyezőjének visszaállítása, tehát inkább egy ma
gunk közti hazai viszony forog kérdésben, mely 
az alkotmány visszaállítása, az Ausztriával és ko
ronával való kiegyezkedés előtt, legalább annyi
ban volna rendbe hozható, hogy később mindjárt 
formális alaptörvénybe menjen át. Maga Eötvös 
b. úr is azt monda, hogy ma már nem elegendő 
a históriai jog, kell, hogy a szükségleteknek és a 
kor szellemének megfeleljen; csakhogy ő kész e 
szükségletet, a kor e szellemét Ausztria , Európa 
és Isten tudja ki iránt tekintetbe venni, mi pedig 
mintha a világon sem volnánk, annál kevésbbé e 
hazában. (Ellenmondás.) 

Miután tehát azt tartom, hogy a kiegyezkedés 
az országokkal és nemzetekkel megelőzhetné a ki-
egyezkedést Ausztriával és a koronával, sőt ma
gát az alkotmány teljes visszaállítását, a fölirat 
pedig mindenki iránt előbb elismeri a kiegyez
kedés szükségét, csak e korona országait és nem
zetiségeit ignorálja: azért nem szavazhatok mel
lette. A mi nemzetünk ez ignorálást úgy értelme
zi, hogy az országgyűlés azon véleményben van, 
miszerint könnyen fog velünk elbánni, ha Auszt
riával és a koronával kiegyezkedik ; ily esetben 
pedig ép úgy függőben kell tartanom szavazato
mat, a mint függőben tartatik a mi kérdésünk, 
és pedig mindaddig, mig ez kivánatainknak meg-
felelőleg meg nem oldatik: mert én azt tartom, 
hogy a kir. leirat mellőzésével kellett volna a 
napirendre, azaz a három-egy királyság, Erdély 
és az e korona alatti nemzetek kiegyenlítési mun
kálatának kidolgozására, és csak az ezek közti 
egyetértés elérése után a kir. leiratra vonatkozó 
válaszra térni , a hol azután mindnyájan mind 
Ausztria, mind a kormány irányában egy állást 
foglaltunk volna el, ajogfolytonosságot ott keres
tük volna, a hol annak helye van, és az ered
mény minden esetre jobb és állandóbb volna. 

A másik elv, melyből a fölirat kiindul, a 
nemzetiségi dualismus, német-magyar szövetkezés. 
Ennek bebizonyitására elegendő lenne azon tény, 
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hogy a fölirat az országgyűlés többségének, a 
gyűlés azon pártjának kifolyása, mely párt tagjai 
folyvást lajtáninneni és lajtántúli országokról, a 
birodalom egyik és másik feléről beszélnek, mely 
párt továbbá a közös ügyekről szóló elaborátum-
ban a delegátiókat is úgy szerkeszté, hogy az 
egyik a magyar országgyűlésből, a másik pedig ! 
szemlátomást a reichsráthból fogna kiküldetni. De 
erről még jobban meggyőz bennünket a mostani 
politikának egész folyása, és a beszédek, melyek 
az országgyűlés többségének tagjai által a fölirati 
elő vitában tartattak. Horvát Boldizsár úr nyíltan 
monda, *hogy a szövetkezés Ausztriával azért is szük
séges, mivel egyik a másikra szorul, mivel ugyan
azon tényezők ássák alá mind Ausztriát, mind a 
mi hazánkat. (Mozgás a jobb oldalon.) Midőn ténye
zőkről van szó, se Orosz-, se Poroszország nem ér
tetik alattok, hanem belső tényezőket, a nemzeti
ségeket, és pedig természetesen a szlávokat kell 
e tényezők alatt érteni. Ha ez tehát szövetkezés 
a szlávok ellen, kiket lehet a szövetséges Ausztria 
alatt érteni, mint a németeket Ausztriában? A he
lyeslés, a többség sok legtekintélyesebb tagjainak 
kézszorítása Horvát úrral bizonyítja, hogy a több
ség szivéből beszélt, és talán többet is mondott, 
mint a mi politikai volt. Kaiserfeld, igen, még 
Beust is bókokat kapnak ezen párttól; bizonyos 
tehát, hog'y Arnulf-Zoltani német-maffvar szövet-
kezes van tervben. A föliratból is kitűnik, miután 
szó van benne ő felsége „többi országainak minisz
tériumáról." Nem akarom kutatni, hihető-e e szö
vetkezés, mikor maga Kaiserfeld is arról beszél, 
mennyire kívánja, hogy az absolutismust minden 
zugból, tehát a centrális delegatiókból is kiűzze, ez 
pedig azt jelenti, hogy ő akarja, hogy a közös ügyek 
akármennyire keskeny köre alkotmányosan , par-
lamentáriasan, szótöbbséggel vezettessék, mely 
szótöbbsége a concentrált delegátióknak, vagy 
máskép mondva , a legszűkebb reichsrath felelős
ségre vonhatná és ellenőrizhetné a centrális minisz
tériumot ; mondom, nem akarok e szövetkezés hi-
hetőségéről beszélni; de mindenesetre roszalnom 
kell azon magyar párt politikáját, mely erre törek
szik ; veszélyesnek kell nyilatkoztatnom azt magá
ra az országra nézve is, különösen pedig magokra 
a magyarokra nézve: mert ha törekvése nem si
kerül , azon bizonyos következménye lesz , hogy 
a többi nemzeteket a magyaroktól el fogja idege
níteni , közöttök még nagyobb örvény fog nyílni, 
a mi a bizonyos és pedig közel eventualitások al- ' 
kalmával a többi nemzeteket illetőleg , ezek alkot
mányos szabadságára nézve , de a magyarokat il
letőleg még nemzetiségökre is veszélyes lehet; ha 
pedig a pártnak sikerül Ausztriában a német-ma
gyar szövetséget létesíteni, akkor az a szlávokat 
nagyobb ellenállásra fogja kihívni, mint a mi

lyen 1848-ban volt , és akkor ismét nem nagy 
kérdés, kinek segítenének a szomszéd nagyhatal
mak egy második Morva mezején vagy Világos
nál. De ezen segitség nélkül is beteljesednének 
Bieger azon szavai, hogy Ausztria és vele Magyar
ország csak addig áll fen , míg a szlávok akarni 
fogják. De e szövetkezés magától is szétoszlanék.. 
Kaiserfeld maga monda, hogy Ausztriában, azon 
Ausztriában, mely szerinte csak országunknál fog
va nagyhatalom, a németeknek jut az első szerep, 
és ha ezt se a magyarok, se a szlávok meg nem 
engedik — ő határozottan mondta — hogy akkor 
nekik Ausztria szétbomlása nem csak közönyös, 
hanem épen egész szivökbő'l kívánatos; a néme
tek akkor Németországhoz folyamodnak. Azoknak 
tehát , kik bennünk szlávokban ellenséget látnak, 
választásuk van, akarnak-e félnémetek lenni Auszt
riában, vagy velők együtt Németországhoz csat
lakozni és előbb-utóbb németekké lenni. Ez volna 
azután a valódi „foedus Arnulfo-Zoltanum;" de 
ezen esetben ott áll a szlávság egy vonalban a Né
vától egész Czetinyéig.—Azt mondják , senki sem 
tudott válaszolni Horvát urnák azon kérdésre: 
„Quid tunc?" Én rövideden válaszolni fogok; de 
előbb is egy kérdést kell fölállítanom: megmarad
nak-e a magyarok most is a mellett, hogy e ko
rona országai vagy maga ez ország is, akár csak 
politikailag is, magyar nemzetiségű legyen? vagy 
azt akarják, hogy a szlávokkal és románokkal 
egyenjogú és csak a történet fonalán az első he
lyen ülő testvérek legyenek? (Azt!) Ha ez utób
bit akarják, akkor jövőjök velünk biztosítva van, 
mert mi sem szeretnénk, mint Kállay úr monda, 
akár szláv, akár német absolutismusnak hódolni; 
ha az előbbit, akkor Lengyelország sorsa vár ra
jok azon különbséggel, hogy Lengyelország a 
szlávságban az egyenjogúság ésfoederatio alapján 
föltámadhat, a mit magam is kívánok, a magya
rokra pedig — a mint Deák úr monda — halál vár 
föltámadás nélkül, létezzék Ausztria vagy ne. 

Véleményem szerint Magyarországnak ön
állóságát kell keresnie Ausztria irányában, melyet 
csak a personalis unió alapján érhet el ; ha a cse
hek, a lengyelek és mások ugyanazon álláspontot 
képesek elfoglalni Ausztria nagyfejedelemség irá
nyában, legyen. Königgratz légbe röpíté Lajtán 
a fahidat, a többség pedig örökös vas- vagy kő
hidat akar építeni rajta. Minden szövetkezés Auszt
riával , különösen pedig nemzetiségi dualista szö
vetkezés nem csak a nemzeteknek más nemzetek 
feletti uralmára, hanem a centralisatióra is vezet, 
mely különösen egy több nemzetből álló monar
chiában a szabadság sírja és az absolutismus 
anyja. Mielőtt ráállnánk ily német-magyar dua-
lismusra, tökéletes politikához, történeti határok 
által meg nem szaggatott integritáshoz, és a nem-
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zetek és nemzetiségek egyenjogúságához fogunk 
folyamodni. 

A harmadik elvet úgy állítám föl, hogy ez 
országban a nemzetekre a magyar nemzetiség jel
legének pecsétje nyomatik : ez következik a fen
nebb mondottakból; következik a centralisatio 
elvéből, mely szükséges következménye a német
magyar dualismusnak; következik végre a fölirat
ból, melyben a „magyar nemzet" számára alkot
mány kéretik, melyben tehát a szláv és a román, 
még Erdélyben is, és valószínűleg a háromegy-
királyságban levő nemzet is, magyarnak nevezte
tik. — Én már az első fölirat alkalmával mon
dám, hogy a szerbek e nevet még politikai érte
lemben sem fogadhatják el : tehát ez oknál fogva 
sem támogatom a föliratot. 

Arra nézve, hogy az előbbi főuratokkal meg
egyezem, két ok forgott fen : először az. hogy 
szavazatomat semmikép sem akarám a kormány 
pártjával egyesíteni; másodszor az, hogy bennök ki
látás és remény volt, hogy a kiegyezkedés a három-
egy királysággal és a nemzetekkel minél előbb 
szőnyegre fog kerülni. Most pedig, midőn látom, 
hogy a háromegy királyságnak nem engedtetett 
meg, hogy az „üres lapot" betöltse, (Ellenmondás) 
sőt Fiuménél is megakadás történt; most, midőn 
látom, hogy a Königgratz utáni helyzet és az 
eventualitás kilátása a birodalom csak egy vagy 
két nemzetének javára akar fölhasználtatni: még 
azon ígérettel sem elégszem meg, hogy a más 
nemzetiségű polgárok igazságos kivánatai, tehát 
egyénileg fognak kielégíttetni, s így szavazatom
mal nem csatlakozhatom a fölirathoz. Hogy azon
ban ne látszassam akár az ausztriai, akár az auszt
riai-magyar kormányt pártolni, m'ely a külön
féle nemzetiségek pártolását semmivel sem érde
melte meg ; de hogy egyszersmind a „remény 
utolsó sugarát" se szakítsam ki a szerbek vagy 
legalább választóim kebeléből : ellene sem fogok 
szavazni; hanem egyszerűen nem szavazok. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz! 
[Halljuk!) 

Deák Ferencz : T. ház! Miután a fenforgó 
tárgy fölött a ház a múlt napokban már határozott, 
mai tanácskozásunk csak arra terjedhet, vajon 
e fölirati javaslat a háznak határozata szerint ké
sztilt-e ? a mint azt Tisza Kálmán képviselő tár
sunk és t. barátom igen helyesen megjegyzé, ki 
szintén ezen szempontból nyilatkozott. 

A miket az előttem szóló képviselő ur elő
adott, bocsásson meg, ha minden részben figyelem
mel nem követhettem, mert — valószínűleg a ház 
rósz akustikája miatt — csak töredékesen értettem, 
a mit mondott; hanem azokra, a miket a mondot
takból megértettem, egy pár megjegyzést mégis 
teszek. (Halljuk!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / f l . III. 

Egyik az, hogy ő határozottan kijelenté, hogy 
a jogfolytonosságnál fogva még azt sem akarja, 

i hogy a bizottságok előmunkálatokat készítsenek, és 
mégis első és mindenekelőtti teendőnknek mon
dotta azt, hogy mi a nemzetiségekkel kiegyezked
jünk. (Tetszés.) 0 azt mondja, hogy az alkotmány 
visszaállítását követeli, és ez azon alap, melyből 
kiindul; a miket pedig beszédében előadott, mint 
a nemzetiségi követeléseket, azok lehetnek igenis 
méltányosak, lehetnek opportunusok, de azon al
kotmányból, melyet ő velünk együtt visszaállít
tatni követel, bizonyosan nem folynak. (Helyeslés.) 
O vég veszélyt jövendöl Magyarországra nézve, ha 
a román és nem tudom melyik nemzetiséggel foe-
deratióba nem lépünk. Kérdem a t. képviselőket, 
a magyar alkotmány Magyarország területén foe-
deratióra van-e alapítva, vagy alkotmányos egy
ségre? Hol van azon alkotmányban, melynek 
visszaállítását ő is sürgeti, nyoma a foederatiónak, 
akár a román, akár más nemzetiséggel ? Ez ebből 
az alkotmányból nem foly. Lehet, hogy lesznek 
oly idők, midőn mi itt, a nemzet képviselői, tovább 
is készek leszünk menni, mint betűjéhez az eddigi 
törvényeknek ragaszkodni; mondom, ez idő elkö-
vetkezhetik; de addig, míg ezt az alkotmányt sür
getjük, míg annak visszaállítása első teendőnk : 
addig, azt hiszem, hogy foedei*ativ alapról szó sem 
lehet. (Helyeslés.) 

A mi a t. képviselő urnák jövendöléseit illeti, 
hiszen a politikában nem csak ő, mások is szeret
nek jövendölgetni; de ez mindig háládatlan mun
ka, mert oly egyes események jöhetnek közbe, 
melyek az egész jövendölést semmivé teszik, s én 
azt tapasztaltam, hogy a kik határozott bizonyosság
gal jövendölgetnek a politikában, legalább any-
nyiszor csalatkoznak jövendöléseikben, mint a 
százesztendős kalencláriom az idő megjósolásá-
ban. (Derültség.) Az egyiket úgy, mint a másikat, 
semmivé teszi egy véletlen közbejött esemény. 

Egyébiránt azon eszmék, melyeket ó' említett, 
e házban nem most hangzanak először. Emlékez
hetnek a t. képviselők, hogy az első fölirat tárgya
lásakor az első föliratban azon kifejezés ellen : „ön
álló, szabad nemzet/' egyik képviselő fölszólalt, 
és azt kívánta, hogy úgy tétessék: „önálló, sza
bad nemzetek." Erre egy másik érdemes képviselő 
felelt meg legczélszerübben, mert azt mondotta : 
hogy e kifejezés által: „önálló szabad nemzet," Ma
gyarország akármi ajkú lakosainak összessége, 
complexuma értendő, nem pedig külön az egyes 
nemzetiségek. A ház akkor azon indítványt egy
szerűen mellőzte, és a fölirat szavait megtartotta. 
Ugyanazon fölirat tárgyalásakor — ha nem csa
lódom, a 30-ik ülésben — maga Miletics képviselő 
ur körülbelül ez eszméket pendítette meg, és e szót: 
„magyar nemzet," ki akarta hagyatni a föliratból, 

18 
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•és azt kivánta helyébe tétetni: az „ország nemze
tei." Ott is már egy foederatio eszméjéről szólott. 
Indítványát akkor egyetlen egy képviselő pártolta 
csak; legalább föl mellette senki nem szólalt. A 
ház ezt is közakarattal vetette el. Miért? Mert a ház 
azon meggyőződésben volt, hogy addig, mig al
kotmányunk fenáll, addig, mig az tígy fentartatik, 
a mint fentartatni mi sürgetjük, addig Magyaror
szágban politikai nemzetiség csak egy van, s ez 
a politikai nemzetiség épen úgy magában foglalja 
a románokat, mint a magyarokat, épen úgy a szer
beket, mint a tótokat. (Helyeslés.) Midőn a ház az 
említett első fölirat tárgyalásakor tett észrevétele
ket, a mint emlitém, félrevetette, oly képviselők 
nyilvánították teljes megnyugvásukat a fölirat ki
fejezését illetőleg, kiknek nem magyar ajkú válasz
tóik vannak. Egyébiránt azt hiszem, arról, hogy 
foederatiová alakítsuk-e át azon alkotmányt vagy 
ne, most e helyen nem tanácskozhatunk. 

A mit ezen kivül a nemzetiségek joggal és mél
tányossággal kívánhatnak, arra nézve a fölirat 
elég világosan szól, midőn azt mondja: hogy adja 
vissza, tehát felséged alkotmányos szabadságát a 
magyar nemzetnek — a mit természetesen nem 
egy nemzetiségre értünk, hanem az összes nemze
tiségeknek, mint politikai nemzetnek egységére; fel
jebb pedig világosan kimondjuk azt is, hogy őfelsé
ge adja vissza az alkotmányt, és nyújtson módot és 
alkalmat a megnyugtató kiegyenlités eszközlésére 
s bérviszonyainknak oly rendezésére, mely az egye
seknek már kimerült anyagi erejét, jóllétét a vég 
sülyedéstől megmentse, és hazánk minden nemze
tiségű és vallású polgárainak igazságos, méltányos 
megnyugtató kielégítése által az országot ismét 
erőssé tegye. A fölirat e szavai, úgy hiszem, min
den nemzetiségű honpolgárokra teljesen megnyug
tatók lehetnek, miután alkotmányos állásunk és a 
ház helyzete tiltja, hogy most a rendszernek egy 
oly lényeges átalakulásáról tanácskozzunk, minő 
volna alkotmányunkat foederativ alapra átfektetni. 
(Helyeslés.) Ezt bízzuk azon időkre és azokra, kik 
valaha arról netalán szólani kívánnak. A mi pedig 
a nemzetiségek jogos, méltányos igényeit illeti, 
ezeknek részletezése és kifejtése elő fog fordulni, 
mikor a nemzetiségi kivánatok iránti bizottság 
munkálata előttünk lesz, és mi oly helyzetben 
leszünk, hogy abba belebocsátkozhatunk. 

A mi végre — mit beszédében t. képviselő ur 
annyiszor emlegetett — Horvát-, Dalmát-, Szlavón-
országokat illeti, megjegyzem, hogy Magyarország 
alkotmánya és a magyar közjog azt a három or
szágot soha sem nevezte három-egy királyságnak, 
hanem nevezte : társországoknak. (Ügy van!) Az em
lített országok magokat most ugyan igy nevezik, 
a mi. ellen én most szólani nem akarok; hanem 
meglepő, hogy ugyanazon képviselő, ki a magyar 

alkotmány rögtöni teljes visszaállítását sürgeti, és 
még addig előmunkálatokat sem akar tétetni: ezen 

) kifejezést használja, mely a magyar közjogban nem 
i csak ismeretlen, hanem a magyar alkotmányos 

fogalommal egyenesen ellenkezik is. (Helyeslés.) 
MiletiCS SzvetOZár: Szerb vagyok! 
Deák FerenCZ: A mi Horvát-, Dalmát- és 

Szlavonországokat illeti, Magyarország országgyű
lése megmutatta készségét velők a legbarátságo
sabb viszonyba lépni. Ide küldöttek választottai-
kat, országgyűlésünk is küldött választottakat, és 
ezek egymással tanácskozván, némely dolgokban 
megállapodtak, némely dolgokra nézve pedig még 
függőben maradt a kérdés; szóval, az országgyű
lés megtette az előmunkálatokat; tovább még ed
dig nem mehetett. Senki sem mondhatja, hogy ezen 
három ország, Horvát-, Dalmát- és Szlavonörszá-
gok irányában Magyarország visszataszitólag járt 
volna el. Mi mindent elkövettünk, és valószínűleg-

e ház is el fog mindent követni, hogy a békés ki
egyenlítés az alkotmány alapján létre jőjön. Mi 
lesz következése, ha ez nem sikerülne ? annak fej
tegetésébe bocsátkozni nehéz • csak azt mondha
tom, hogy részemről — és talán joggal mondha
tom, e ház részéről — semmi sem fog elniulasz-
tatni, hogy ezen békés barátságos kiegyezés létre 
jőjön. 

A képviselő úr többi előadásaira valóban azért 
nem tehetek megjegyzést, mert, mint már fenébb 
emlitém, hihetőleg az akustika roszvolta miatt, né
mely eszméit nem követhettem figyelemmel, mert 
egyes^lényeges szavait nem érthettem. 

Én tehát azt a véleményt mondom ki. hogy 
oda nem mehetünk vissza, a mi a ház határozatába 
vágna, s azt kell csak megítélnünk, vajon a fölirat 
a ház határozata szerint van-e szerkesztve, vagy 
nem ? Ha valakinek e fölött észrevétele van, kö
szönettel veszszük, s ha a ház beleegyezését adja, 
természetesen el fog1 fogadtatni. 

Végül ismétlem, mit előbb mondtam, hogy a 
nemzetiségi igényekre nézve — miután mi annak : 
„magyar nemzet" mindig azt az értelmet adtuk, 
hogy Magyarország politikai nemzetisége egy, 
mely magában foglal minden más nemzetiséget — 
mi itt se az ő rovásukra kimondani semmit sem 
akartunk, se méltányos igényeiket, valahányszor 
alkalom volt, nem akartuk megtagadni. Azt hiszem 
tehát, hogy azon t. képviselők is, kik más nemze
tiségekhez tartozó választókat képviselnek, a föl
irat ezen részében bizton megnyughatnak. (Elénk, 
hosszas éljenzés.) 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő : Zichy Nándor gróf! 
Zichy Nándor gr . : T . ház! Nem lehettem 

szerencsés azon tárgyalásokat végig hallgatni, me
lyek a jelen fölirati javaslatnak alapját vetették 
meg. Engedjék meg tehát, hogy ez alkalommal 
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fejezzem ki abbeli kivánatomat, vajha • mindazok, 
a mik ügyeink annyira sürgetett helyreállítása ér
dekében e ház körében a nagy többség részéről 
kimondattak, s a mik Deák Ferencz tisztelt képvi
selőtársunk föliratjavaslati indítványában foglal
tatnak, azon föliratban is föllelhetó'k lennének. 
Kívánnám, hogy az úgy volna szerkesztve, hogy 
abból mindazt ki lehetne s kellene olvasni, a mi 
azon tárgyalásokban s azon indítványban foglal
tatik. S jóllehet nem hiszem, hogy azon tárgyalá
sokat s indítványokat lényegilegel lehetne válasz
tani, különiteni, s a ház őszinte kivánatai azt a trón 
elé kisérendik ; mégsem tartózkodom kijelenteni, 
hogy valamint akkor Bartal György képviselőtár
sammal kezet fogva szavaztam volna a fölirati in
dítványnak elfogadására, úgy jelenleg el nem tit
kolhatom abbeli aggodalmamat, hogy annak szö
vege a minden oldalról annyira sürgetett és egyre 
sürgős ügyeink elintézésének inkább fogna hátrál
tatására, mintsem előmozdítására szolgálni. (Zaj. 
Ellenmondás.) Vajha ezen föltevésemben csalód
nám, mely nem engedi, hogy ezen szövegben meg
nyugtatásomat lelhessem. 

Tóth Vilmos j egyző : Sztratímirovics György! 
Sztrat imirov ics G y ö r g y : Deák Ferencz t. 

képviselőtársunk nyilatkozata engem meg nem 
nyugtatott : ennélfogva bátorkodom egy módosit-
ványt beadni. (Lölszőlalások: A részletes tárgya
lásra tartozik!) Fentartom tehát a részletes vitára. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a fölirati javas
latot elfogadni ? (Elfogadjuk!) Méltóztassanak föl-
állni azon képviselő urak, kik elfogadják. (FÖlkiál-
tások: A tárgyalás alapjául! A folállás megtörténik.) 
A tisztelt ház a fölirati javaslatot elfogadja és ma
gáévá teszi. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a föl

irati javaslat 1—12-dik szakaszait, melyek mind egyen
kint helyben hagyatnak. Olvassa azután a 13-dik 
szakaszt.) 

Csanády Sándor: E pont fölött fölállás 
vagy ülve maradás általi szavazást kérek. (Helyes
lés a hal, zaj a jobb oldalon.) 

E l n ö k : A t. ház méltóztatott a fölirati javas
latot elfogadni és magáévá tenni: a részletes tár
gyalásnál tehát, azt hiszem, styláris észrevételeket 
lehet csak tenni. (Nagy zaj.) 

Csanády Sándor: Csak a tárgyalás alap
jául fogadta el a ház! (Helyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : En azt tartom, t. ház, 
(Zaj. Halljuk!) az átalános vita befejezésének ter
mészete az, hogy—a mint szabályainkban is kimon-
datik—a fölirat elvileg elfogadtatik, azaz : a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadtatik, (Helyeslés) a 
részletes tárgyalásban pedig nem csak styláris, 
hanem egyes szakaszokat illető érdemleges módo

sítások is tehetők. (Helyeslés.) Más részről pedig 
azt tartom, hogy valahányszor a képviselőháznak 
bármely kisebbsége, ha csak egy pár tagja is, sza
vazást kíván, a szavazást megtagadni nem lehet. 
(Helyeslés.) Ennélfogva én részemről is tisztelettel 
kérem az elnök urat, hogy ezen szakasznak azon 
pontjára, mely azt foglalja magában, hogy a tár
gyalások az országgyűlés részéről tovább folytat-
tassanak, a mennyiben ez iránt eltérő vélemény 
már előleg is nyilvánult és most is nyilvánul, a 
szavazásra egyszerű fölállás- és ülvemaradássai a 
házat fölhívni méltóztassék. (Helyeslés. Zaj. Az elnök 
csenget.) 

Deák Ferencz : Én teljesen egyetértek Ko
márom városa t. képviselőjével arra nézve, hogy 
midőn a javaslat elvben elfogadtatott, azért a rész
letes tárgyalásoknál mindig fenhagyatik az egyes 
képviselők azon joga, hogy az egyes részletekre 
nézve észrevételeiket elmondhassák. Sokszor az 
ily részletes tárgyalásoknál lényeges változtatá
sok történnek. Emlékeztetem a t. házat a 61-iki 
országgyűlés folyamára, midőn a fölirati javaslat 
elfogadtatott és mégis egyik pontjára, az abdíca-
tiora nézve, a többség egy igen lényeges változ
tatást tett. Ezt tehát elzárni nem lehet. Igen ter
mészetes, hogy oly változtatást, mely a határo
zattal ellenkezik, indítványozni ugyan lehet, de 
a többség, mely a határozathoz ragaszkodik, azt 
nem fogadja el. A mi egyébiránt ezen észrevételt 
illeti, nem vettem ki, hogy képviselő úr azon kife
jezésre tett-e észrevételt, hol az mondatik: „ha 
majd azon helyzetben leszünk ?í£ (Közbeszólás: 
Nem arra!) 

Gliyczy K á l m á n : Észrevételemet nem 
arra tettem, hanem arra, a rni a fölirati javaslat 
ezen szakaszában mondatik, hogy t. i. a hatvan
hetes bizottság tovább is munkálkodjék. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Deák F e r e n c z : Erre természetesen egész 
egyszerűen fölállással és ülvemaradássai szava
zunk. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztassanak azok, kik 
azt kívánják, hogy ezen szakasz szerkezete úgy, 
a mint van, megmaradjon, fölállani. (Megtörté
nik.) A szakasz úgy, a mint szerkesztve van, meg
marad. 

DímitrieviCS MikOS j e g y z ő (olvassa a föl
irati javaslat 14—18-ik szakaszait, melyek mind 
egyenkint helybenhagyataak. Olvassa a 19-ik. utolsó 
szakaszt.) 

Tóth VÜmOS j e g y z ő : Sztratímirovics 
György! 

Sztratímirovics György: Tisztelt ház! 
Deák Ferencz képviselőtársunk nyilatkozatában 
meg nem nyughatoni: azért is ezen szakaszra néz
ve egv módositvánvt bátorkodom beadni. mely 

18* 
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abban áll, hogy e szakaszban e helyett : „a magyar 
nemzetnek," mondassák: „Magyarországnemzetei
nek. a 

Midőn jelen módosítványómat megalapítom 
és kifejtem, abbeli sajnálatomat nem fejezhetem ki 
eléggé, hogy a magyar nyelv bírásának hiánya 
akadályoz beszédemnek oly kiterjedést adni , 
mint a milyent a tárgy fontossága igényelne, ki-
vánna. Jóllehet módositványom kevés szóból áll, 
mindazáltal az egy elv egész horderejére vonat
kozik. De ennek daczára röviden fogom maga
mat kifejezni, mert ezúttal nem szándékom e kü
lönben fölötte fontos tárgy doctrinair és állam
jogi körvonalozásába bocsátkozni, hanem csak a 
nemzetiségek álláspontját a többségnek ismeretes 
nézeteihez viszonyítani és röviden megérinteni. 

Mi hát a föliratban ezen látszólag ártatlan ke
vés számú szó" és kifejezés , minek megváltoztatá
sát kérem ? Azon elvnek magában foglalása az, 
mely szerint hazánk a magyar nemzettel azonosít-
tatik , melynek alapján a magyar nemzet nem 
csak az állam külső souverainitása, hanem a bel-
souverainitásnak is egyetlen képviselőjeként van 
föltüntetve. E kifejezések: „nemzet" és „magyar 
nemzet / ' ott használva, hol államról van szó, 
Magyarország egyéb nemzetei egyenjogúságának 
határozott és- nyílt tagadása, a magyar nemzetnek 
közös hazánk egyéb nemzetei fölötti personificált 
hegemóniája, s ép azért az egyenjogosított test
vérek között az örök czivódás almája. Uraim! 
ezen keresett, s ott használt szavak , hol jobbak
kal cserélhetők föl, ép azért, mert bennünket, nem 
magyar nemzetiségeket oppositióra hívnak föl, 
okai ez ország s közös hazánk gyöngeségének, 
forrásai oly számos izgalomnak; talán c kifejezé
sek okai azoii szomorú s minden hazafi lelkére 
csüggesztőleg ható körülménynek i s , hogy ősi 
alkotmányunk visszaállítása érdekében már az ötö
dik föliratot küldjük a királynak. 

Ennek ellenében mit foglal magában az én 
módositványom, s mire czéloz ? — Jelen módo
sitványom , a tényleges körülményeknek óhajt 
kifejezést adni , azon kívánatnak akar eleget ten
ni , mely a mostani állapotokban találja magya
rázatát, az elévülhetlen jogok iránt kívánja leróni 
tisztelete adóját. Mert ezen állapotokat hazánk 
múltja s történeti fejlődése teremték, s Magyar
ország nem magyar ajkú nemzeteinek éber öntu
data tartá fen. Ezen természeti, s nálunk szerbek
nél történeti jogokat a század szelleme annyira 
megszilárditá s ellenállhatlanokká tévé, hogy mai 
napság megcsonkíthatlan elv az , melynek—sem
miféle majoritás által le nem szavaztathatván — 
el kell ismertetnie. Módositványom tehát nem csak 
a polgári, hanem a politiko-nemzeti jogegyenlő
ségnek elismerését és constatálását követeli. A tör

ténelem ez országot több nemzet közös tulajdo
nává tévé; hazánk törvényei több nemzetet is
mernek el , s bennünket szerbeket számos privi
légiumaink jogosítanak föl egy „nemzet" neveze
tére. A közös jóllét föntartására közös áldozato
kat hozva, hasonló szenvedéseink, az egységes 
alkotmányosság iránti hasonló ragaszkodásunk és 
szeretetünk hasonló jogokat is adnak nekünk! 
Megtiltják, hogy ez ország, e közös tulajdonunk, 
kizárólag csak egy nemzetnek legyen feuduma. 
S valóban feudummá lesz ez ország, ha a ténye
ket és tényleges állapotokat ignorálja, ha magát 
és másokat fictióval csalogat és hiteget, ott csak 
egy nemzetről, a magyar nemzet alkotmányáról 
szól, hol különben a szerbek , románok, oroszo k 
és éjszaki szlávok alkotmánya is létezik. 

Ezen őseink előtt ismeretlen jogi fictio az 
1848-iki törvények által megerősíttetett, mert 
előbb ó'seink békén megfértek egymás mellett, 
mivel egyik nemzet sem vágyódott az egymás fö
lötti uralomra—s legyen szabad megjegyeznem, 
hogy az ily szerzemény akár el is maradhatott 
volna. Igen, tisztelt ház! az 1848-iki törvények, s 
mindazon szabad és kész garantiák, melyeket ezek 
a haza minden egyes polgárának nyújtanak, Da-
naus ajándéka lennének ránk nézve, ha mi jutalmul 
ezekért nevünket, nemzeti egyediségünket, poli
tikai létünket áldoznék föl; s Irigyek meg uraim, 
hogy mindez áldozatul esnék, ha ezen jogi fictiót 
elfogadnék. 

Valóban , uraim , a figyelőre nézve érdekes 
tanulmány, midőn megfigyeli a következetlensé
geket, melyek, nem tudom, a jövő iránti minden 
alapot nélkülöző félelem, avagy az uralomvágy
nak szüleményei-e? Egy folyamban az államböl-
cseség* arany tanait s a jognak megczáfolhatlan 
argumentumait hangoztatják, minden nemzetekre 
és minden helyzetre egyaránti vonatkozással, s kí
vánják, hogy ezeket mások megfigyeljék, míg ön
nön magoktól ezt megtagadják. Avagy a jog és 
igazság különböző volna a szerint, a mint a ma
gyarok vagy egyéb nemzetek érdekeit czélozza? 
E föliratban is, ezen Magyarország jogaira vonat
kozó kitűnő plaidoyer-bén oly arany tanokat ol
vasok, melyekben, mielőtt másokat részesítnének, 
önmagokat kellene részesítniök s azokat elsajá-
titniok. Nevezetesen: „Hol találjon biztos támaszt 
a trón és állam, ha saját népei nem bírnak táma
szul szolgálni ? Minden időben veszélyes ily álla
pot ; de veszélyes az kivált korunkban,, midőn el
intézetlen nagy kérdések, fölizgatott érdekek és 
kedélyek minden oldalról végtelen bonyodalmak
kal fenyegetik Európa népeit.'' Meghajlom e sza
vak igazsága előtt; de , uraim , ezen bölcs mon
dások után, ugyané föliratban ne használjanak oly 
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kifejezéseket, melyek az egyetértést lehetlenítik, 
s Magyarország nemzeteit nyugtalanítván, őket 
veszélyes oppositióra késztik. 

Uraim! én már hasonló alkalommal fölemlí
tem a jognak és czélszeruségnek alapjait, melye- j 
ket, mint a többség nézeteit, a „magyar nemzet," 
mint az állam-souverainitás egyedüli harezosai-
nak fogalmát, kénytelen valék kétségbe vonni. A 
jelen fölirati vita s jelen módosítványom nem 
épen alkalmas ily fontos elvkérdések alapos meg-
hányására; annak idejében tehát e kérdésre visz-
szatérek. Mindazáltal alkotmánykérdésünk jelen
legi, elismert válságos helyzeténél fogva e jelen 
perczet alkalmas időpontnak tartom arra nézve, 
hogy ezúttal legalább tudomást szerezzünk ma
gunknak a felől, mikép fogja föl a tisztelt képvi
selőház a nemzetiségi kérdést s mikép óhajtja azt 
majdan tárgyalni. E miatt is sürgetném tehát je
len módosítványom elfogadását: mert ha az elfo
gadtatnék, részemről a nemzetiségi kérdés elvile
ges álláspontját, a tisztelt ház részéről való meg
figyelő körülménynek tekinteném, garantiát lát
nék abban arra vonatkozólag, hogy e fölötte fon
tos kérdés szerencsésen és kielégítőleg oldható 
meg. Mégis kétlem , hogy a tisztelt képviselőház 
módosítványomat elfogadja, félek, hogy egysze
rűen elutasítja; hanem ez engem nem fog azért 
visszatartani minden alkalommal, nemzetem iránti 
szent kötelességektől indíttatva, fáradhatlanúl és 
csüggedetlenűl a magyar hegemónia ellen har-
czolni. Maholnap, a legközelebbi jövőben majori-
záltatni fogok, — noha a jelen kormány, jóllehet 
alkotmányellenesen, ezen többség elveinek csodála
tos összeegyeztetésével, igen értette a nemzeti kö
vetek számát igen csekély számra visszavezetni. 

Ám ezen körülmények örökké, mindenha 
fen nem állhatnak, melyek mint ma, hazánk nem
zetei majoritásának többségét jelentéktelen kisebb
ségben engedik e tisztelt házban. A szabadság és 
haladás, melyet követniök kell, ha Magyarorszá
got fentartani kívánják, a tömeget emancipálni 
fogják; s miként az örök igazságban hiszek, mely 
a nemzetek sorsát vezeti, s miként a jognak győ
zelméről meg vagyok győződve, ép úgy csak
nem bizonyosnak tartom, hogy nem sokára oly 
majoritásnak kell és fog e házban ülésezni, mely 
ezen elveket, melyekért mi most, mint a jövő 
nemzedék hidászai harczolunk, el fogja ismerni. 
Ha tehát a jogosságnak nem akarnak eleget ten
ni , hódoljanak jövőjők érdekeinek; ne alkossa
nak kellemetlen praecedenseket, melyeket e ház
nak szláv és román többsége egykor , mint fegy
vert , a magyarok ellen fordíthatna. Ura im! le
gyenek ma önök igazságosak és méltányosak, 
hogy tőlünk is hasonló méltányosságot és igazsá
got követelhessenek. '• 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Millutinovics Szve-
tozár! 

MillutillOVicS SzvetOZár : T. ház! Min
denki, ki hazánkat jól ismeri, tudja , hogy itt kü
lönböző nemzetiségű népek vannak, melyeket a 
törvényhozás mindig mint nemzeteket tekintett és 
elismert (Ellenmondás), és, hogy a magyart kivé ve, 
a többi nemzetek nyelvi és nemzetiségi tekintet
ben háttérbe szoríttatnak a XIX. században hozott 
törvények által. De azért ezek, ügyök igazságában 
bizván, azt hiszik, hogy valamint az 1848-dikI 
országgyűlés a magán polgári jog-okra nézve s a 
vallás dolgában a jogegyenlőséget és a viszonos
ság elvét kimondotta, úgy a mostani országgyűlés 
meg fogja osztani a magyar nemzetiség jogait és 
kedvezményeit a többi testvéri nemzettel : mert a 
hazának kötelességében áll az, hogy valamennyi 
nemzetet mint saját szülötteit egyaránt fölkarolja, 
mit ha nem teljesít, a kielégítés, mely a hazát 
erőssé teheti, mint ezt a fölirat mondja, csak puszta 
óhajtás marad. A visszaállítandó felelős miniszté
rium maga még nem elegendő biztosíték a netalán 
bekövetkezhető veszélyek és események elhárítá
sára, azok legyőzésére, hacsak a testvér nemzete
ket testvéri kapcsolat nem fűzi össze : (Helyeslés) 
mert minden végrehajtó hatalom csak úgy működ
hetik sikeresen, ha erejének támasza biztos és csal
hatatlan ; ez pedig az együtt lakó népek kölcsönös 
érdekében és egyetértésében található. A mennyire 
a múltra emlékszem, midőn a jelen föliratot megelőző 
indítványok tárgyaltattak, egyik tisztelt képviselő
társunk a königgratzi szerencsétlen csatáról azon 
megjegyzést tévé, hogy ott a kielégítetlen nemze
tek jajjá hallatszott, és ezen megjegyzést a ház 
többsége helyesléssel fogadta. Ezen intő példán 
okulva, óvakodjunk szintén oly helyzettől, mely
ben netalán rólunk is valamikor elmondhassa egy 
harmadik, hogy a fenyegető veszélyek elhárítá
sára s leküzdésére a kielégítetlen nemzetek miatt 
nem valánk képesek. 

De minek is fejtegessem én ezt, miután a 
tisztelt ház többször kimondá, hogy kívánja s 
akarja a többi nemzetek jogos igényeit, kielé
gíteni? Ebben én nem kétkedem, s nem is szabad 
kétkednem: de épen azért kívánom még a legki
sebb árnyékát is elhárítva látni annak, mi alkal
mat nyújthatna ezen nyilatkozat őszinteségét gya
núba hozni. Ez okból előttem szólott nagy-becs-
kereki tisztelt képviselőtársam módositványának 
elfogadását ajánlom. 

Mert Aragy léteznek nemzetek, vagy nem. 
Ha nem létezik itt több nemzet, akkor híjába 
mondjuk ki, hogy azok igényeit ki fogjuk elégí
teni, miután a nem létező lénynek igénye nincs, 
s nem lehet. Ha pedig léteznek nemzetek, a mi 
csakugyan való, akkor nem látom át az. okot, 
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miért vonakodnánk azt föliratunkban megérin
teni ? Hisz a kiegyezkedés a koronával nem az 
ország egyik vagy másik népfajával kizárólag, 
hanem mindannyi népei nevében történik, a mi-
kép a kegy. kir. leirat is igen helyesen az ország 
népeiről beszél, miután tagadhatlan tény az, hogy 
valamennyi nemzet hatalmas és lényeges ténye
zője az állam életének, és annyira kapcsolatban 
állnak egymással, hogyha azokat mint tényezőket 
megszüntetjük, ugyanakkor az államot is életétől 
fosztjuk meg, vagy legalább megröviditjük. 

Midőn a most emiitett módositványt párto
lom, ugyanakkor a jogfolytonosság elvét követem, 
mert számos törvényeink által el van ismerve, 
hogy e hazában több nemzet létezik, és azt több 
rendbeli országgyűlési tárgyalások bizonyitják. 
Ellenben hogy olyan alaptörvény, lex fundamen
tális, léteznék, mely azt mondaná, hogy vala
mennyi nemzet összessége egy politikai nemzetet 
képez, és az magyar, ilyen alaptörvény ismeretlen 
előttem. Azonban ezen fejtegetéseket ezúttal mel
lőzöm, azt akkorra hagyván, midőn a nemzeti
ség ügye a ház elé kerülend. (Szavazzunk! Sza
vazzunk !) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Stefanidesz Henrik! 
StefanideSZ H e n r i k : T. ház! Bocsánatot 

kell kérnem, hogy nem lévén elkészülve arra, 
hogy a nemzetiségi kérdés fog a házban fölho
zatni, átgondolt beszéddel nem jöhettem a házba, 
s ekként nem is válaszolhatok az előttem szólt 
képviselő urak beszédeinek minden egyes kitéte
leire ; továbbá pedig Miletics és Sztratimirovies 
képviselő urak beszédeit nem is hallottam, a mi 
részben az akustika hiányának, részben pedig az 
utóbbi képviselő űr különben is gyönge hangjának, 
melylyel beszédét elmondá, tulajdonítandó. De föl
szólalok, nehogy mégis a hírlapokban, hol beszéde 
megjelenik, úgy tűnjék föl, mintha a ház azt min
den megjegyzés nélkül fogadta volna, s ez némi 
következtetésekre jogosítson. 

Az előttem szóló urak átalában véve, a mint 
hallottam, avval a kifogással éltek, hogy a képvi
selőház, midőn a fölirati javaslatban a „magyar 
nemzet" kifejezést használja, a nemzetiségeket 
mellőzte. Ezen alaptalan okoskodás helytelenségét 
czáfolni nem is szükséges : mert hiszen nem kül
dünk mi itt se egyik nemzetiség, se több nemzeti
ség részéről föliratot; hanem átalános magyar ha
zánk részéről küldetik 6' felségéhez fölirat. Itten 
tehát mást, mint nemzetet, azaz politikai nemzetet 
nem lehet értenünk; de nem is volna értelme, ha 
mi nemzetiségekre oszolva terjesztenők föl fölira-
tunkat. Megengedem, sőt megvallom, hogy van
nak nemzetiségek ez országban; de nemzet csak 
egy van: mert a nemzetiségek összege képezi az 
egy politikai magyar nemzetet e magyar hazában, 

a mi másként józan észszel nem is gondolható. (He-

Én szintén nem magyar ajkú honpolgárokat, 
azaz a tót nemzetiséget képviselem, s habár mi 
is követeljük, hogy jogos és méltányos nemzeti
ségi igényeink annak idején ki legyenek elégítve, 
s én egy pillanatig sem kételkedem, hogy mi test
véreinkkel ne tudnánk egyetérteni a közös haza 
javára s ne tudnók családi ügyeinket kölcsönösen 
testvérileg elintézni; mégis más részről követeljük, 
hogy a fentebbi nemzetiségek is úgy, mint mi, 
csupán egy magyar nemzetet elismerve, magokat 
annak kiegészítő részéül tekintsék. Mi csak is 
mint magyar honpolgárok látjuk alkotmányos jo
gainkat biztosítva, hazánk s népének boldogságát 
megállapítva, s az ország függetlenségét megóva. 
(Helyeslés.) 

Megvallom, t. ház, hogy vannak ugyan az 
általam képviselt nemzetiségben is olyanok, kik 
magokat vezetékül föltolni igyekeznek, a szegény 
jóindulatú s hazafias népet tévútra vezetni akarnák; 
de reménylem, sőt bizton állítom, hogy a nép, jó
zanságánál fogva, őket azon az utón követni nem 
fogja, s szintén oly határozottan állítom, hogy a 
tót népet, vagyis a tót nemzetiséget kielégíteni igen 
könnyű, a magokat vezetőkül föltolt embereket el
lenben kielégíteni lehetetlen. (Ugy van!) S ezt tar
tom a más ajkú nemzetiségekről is. 

U g y tűnik föl előttem, t. ház, mintha némely 
urak a nemzetiség kérdését akként akarnák meg
oldani, mint az adoma szerint azon czivakodó 
testvérek, a kik tulajdonosai lévén egy több eme
letes háznak, e ház némi javításokat igényelvén, 
a testvérek ennek elintézésében nem tudtak meg
egyezni, míg az egyik azt mondta, h o g y ő a maga 
illetményét, azaz egy emeletet kiszed : természetes, 
hogy ez ellen fölszólalt a többi testvér, mert a ház 
összeomlott volna. Ezen urak szintén igy akarják 
részöket kivenni és igy elszakadni a közös hazától. 
De ezt mi megengedni nem fogjuk, mert — mint 
mondám — a tót nemzetiség bizonyára jelenté
keny részét képezi e hazának; képezi pedig azon 
tiszta, valódi, hazafias érzülettel, melyet meg is 
akar tartani közös hazánk, közös nemzetünk vé
delmére. 

Még csak azt jegyzem meg tehát azon mago
kat vezetőkül föltolt némely embereknek... (Ellenzés 
néhány szerb és román képviselő részéről, s egy szózat-
Nem tolta fői magát senki!) Nem vagyunk beszedá-
ban, hanem országgyűlésen, hol szabad a szó; ha 
nem tetszik előadásom, tessék megczáfolni. Hogy 
ezen emberek, mondom — kiket különben a nép 
sohasem fog vezetőkül elfogadni s követni — még 
eddig semmi alkalommal, semmi körülmények 
között föl nem hozták se szabadságunkat, se alkot
mányunkat, se népeink boldogságát; hanem min-
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dig csak a nyelv és nemzetiség* kérdéseit tolják 
előtérbe, s igy a helyett, hogy a nép nyomorán és 
bajain enyhítést eszközölni akarnának, azt saját 
titkos czéljokra és érdekeikre akarják fölhasználni 
és kizsákmányolni. Többek közt egész nyíltsággal 
vallják ezen nemzetiségi ál-előharczosok, hogy a 
haza puszta szó, üres edény tartalom nélkül, a ha
zafiság pedig köpönyeg a magán érdekek palásto
lására és megszűnt lenni kútfeje a politikai eré
nyeknek. Ez ezen emberek jelszava. Ha tehát. t. 
ház, ezek a hazát puszta üres szónak veszik, ha 
ezek a hazafiságot csak palástul tekintik: akkor 
ezen urak csakugyan a nemzetiség harcza alatt is 
okvetlenül más czélokat forralnak, mint a melyeket 
nyiltan vallanak. Ezen czéljok pedig egyelőre is 
elszakadás, később meg egy nagy Szláviába való 
beolvadás. 

Egyébiránt nem akarom a dolgot feszegetni, 
mert nem is tartozik ide; csakis az ellen tiltakozom 
határozottan, hogy itt e hazában több nemzetet 
lehessen fölemlíteni: tiltakozom az ellen, hogy 
a szláv nemzetiség valaha mást akarna, mint a ma
gyar nemzetnek kiegészitő része lenne. Ámbár tót 
nyelven, de hazáját forrón imádó és szerető ma- [ 
gyár honpolgár lesz és marad örökké. (Éljen!) 

Tóth Vilmos jegyző: G-ozsdu Manó! 
Gozsdu Manó: T. ház! Én napirenden látom 

azon kérdést, hogy a részletes tárgyalásnál egyik 
képviselő úr által tervezett módositást elfogadjuk-e 
vagy nem; de nem látom itt napirenden megha
tározni azt, hogy mi a magyar nemzet? azaz. mi 
a magyar politikai nemzet? átalában, mi a politi
kai s mi a genetikus nemzetiség? Erre tán majd 
később jön a szó, akkor, mikor a nemzetiségek 
ügyét tüzetesen fogjuk tárgyalni. (Ugy van! He
lyeslés.) Az én véleményem szerint ragaszkodjunk 
tehát csak azon kérdésekhez, melyek ezen vitat
kozást előidézték. 

Megvallom, nem tartom jónak se a nemzetek 
vagy nemzetiségek azon tagjaitól, kik épen most 
hozták föl olyan nagy tűzzel és enthusiasmussal e 
kérdést, se azoktól, kik ez ellen ismét oly nagy, 
mondhatni fölösleges tűzzel, sőt — megbocsássanak 
—leezkézgetéssel is léptek föl, melynek helye pedig 
átalában a képviselőházban nem lehet. (Helyeslés,) 
Nem tartom pedig jónak azért, mert tudja az egész 
világ, hogy kis csatározások által nagy csatákat 
vívni nem lehet; ezek pedig csak csatározások, 
mert a döntő csata majd akkor lesz, ha tüzetesen 
fogunk erről szólaui. I t t azért mellőzni kellett vol
na az egész elkeseredett vitát és maradni a kér
désnél. 

Ennek következtében, miután Sztratimirovics 
képviselőtársam a fölírat ezen mondatának: „adja 
vissza tehát felséged mindenekelőtt alkotmányos 
szabadságát a magyarnemzetnek," eme szavában: 

„a magyar nemzetnek" ütközik meg : engedje meg 
a t. ház, hogy én egy kis módositványt ajánljak, 
mely az egésznek erejét absolute nem fogja gyön
gíteni és minden aggodalmat elhárít. Ugyanis e 
helyett: „a magyar nemzetnek" mondjuk: „ha
zánknak." Ez a szó: haza, közönséges és átalános, 
és ezen kifejezéssel kikerüljük azon szót, mely 
okot adott ezen vitákra, a melyeknek — ismét 
mondom — talán máskor lesz helye, de most tel
jességgel nincs. (Zaj.) 

Bocsánatot kérek, hogy én az előbbi indítvá
nyozó úrnak kénytelen vagyok tolmácsa lenni, 
midőn nevében kijelentem, hogy azon esetre, ha e 
szó: „hazánknak" elfogadtatik, ő módosíványát 
visszavonja. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Popovies Desseann 
János ! 

P o p o v i e s Desseanu J á n o s : T. képviselő
ház ! Noha azon szilárd meggyőződésben vagyok, 
hogy hazánk törvényes alkotmányának helyreál
lítása s alkotmányos szabadságának s jövőjének 
megszilárdítása fő föltételül megkívánja azt, hog'y 
ezen hazának minden polgárai, tartozzanak azok 
bármely nemzetiséghez, hű egyetértésben legye
nek egymással'; s noha szilárd meggyőződésem, 
hogy ezen hű egyetértés mindaddig, míg a nemze
tiség kérdése olykép meg nemleend oldva,hogy min
denik nemzetiség a maga nemzeti esistentiáját, jól
létét, kifejlődését s egyenjogúságát biztosítva lássa, 
biztos alapra fektetni nem lehet: mindamellett 
elejétől kezdve több elvtársaimmal egyetemben föl
tettük magunkban, hogy — a fenforgó, nagyszerű 
közjogi kérdések megoldásának könnyítése tekin
tetéből — a mennyire lehetséges leend, tartózkod
ni fogunk ezen oi\szággyülés folyamában a nem
zetiségi kérdést mintegy akadályul előhozni. E 
tekintetben egyik képviselőtársunk egy ülésben 
ki is jelentette, hogy a román képviselőknek ez a 
szándékuk, miután megnyugvást találtak a meg
oldandó nemzetiségi kérdésre nézve az első fölírat 
ama kifejezésében, hogy ezen kérdés az igazság és 
testvériség elve szerint fog megoldatni; s ugyan
akkor kijelentetett részünkről az is, hogy mindamel
lett a legszigorúbban ragaszkodunk az általunk a 61-
iki országgyűlésen tett módosítványokhoz. Ugyan
azért el voltam határozva, hogy e tekintetben a 
most szőnyegen lévő fölirathoz sem járulandok 
módosítványnyal; miután azonban az mégis sző
nyegre került, bátorkodom kijelenteni, hogy én 
azon módositványt, melyet Sztratimirovics képvi
selőtársunk tett, elvileg pártolom, s azon alakban, 
a mint -Gozsdu Manó képviselőtársam kifejtette, 
szintén elfogadom s elfogadtatni ajánlom. 

T. képviselőház! épen az a baj itt, hogy két 
nemzetiségi fogalom uralkodik, t. i. genetikus és 
politikai: tehát épen azért, mert a föliratban nem 
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fejeztetik ki tisztán, hogy melyik értetik, kétségek 
támadnak e tekintetben a nem magyar nemzetisé
geknél. Bocsánatot kérek, t. képviselőház, hogy 
bátorkodom fölemlíteni, de egész őszinteséggel te
szem : a nem magyar nemzetiségek különösen 
azért óvakodnak ezen kifejezéstől, mert tudva van, 
hogy 1848 előtt egy időben uralkodott oly remény, 
miszerint a hazának nem magyar ajkú nemzetisé
gei el fognak magyarosodni; s e tekintetből, a mint 
a történet mutatja, történtek is intézkedések, tör
téntek pláne a közhatóság részéről is mindenféle 
kísérletek: s épen azért, mivel ez történt, a nem 
magyar nemzetiségek most is attól tartanak, hogy 
ez jövőben is történhetik, noha én azon meggyő
ződésben vagyok, hogy miután bebizonyult, hogy 
ez lehetetlenség, nem fogja annak kivitelét a hazá
nak bármely jó polgára is ismét megkísérteni. De 
épen azért óhajtanám, hogy, minden kétértelműség 
elkerülése végett, a módositvány elfogadtassék 
úgy, mint azt Gozsdu képviselő úr formulázta. 

Bocsásson meg a t. képviselőház, hogy még 
Sztefanidesz képviselőtársunk némely észrevételére 
kénytelenittetem válaszolni. En magam nem aka
rom őt követni azon árva parlamentarizmus terén, 
melyet ő kifejtett; de bátorkodom neki megjegyez
ni, hogy ha ő azt mondja, hogy itt oly képviselők 
vannak, kik magokat bizonyos nemzetiségek vezé
reiül föltolják . . . {F'ölliiáltások: Nem mondta! Más 
oldalról: Mondta!) Egy szerb nemzetiségű képvise
lőtársamnak mondta, hogy vannak itt olyanok, 
kik föltolják m a g o k a t . . . Ennek két éle van, és az 
egyik éle bizonyosan őt érinti, ki szintén azt I 
mondja, hogy itt egy nemzetiséget képvisel. Ha j 
azt lehet mondani egy képviselőről, ki saját nem- ! 
zetének jogait az örök igazság és egyenjogúság 
alapján, és akként s úgy, mint saját nemzetiségé
nek közvéleménye óhajtja, képviseli, ha mondom, 
ilyenről is azt lehet mondani, hogy ez magát föl
tolja : akkor annál inkább lehet ezt arról mondani, 
ki saját nemzetiségének minden jogait megtagadja. 
A mi pedig ama bizonyos emeletes házat illeti, 
melyről mondát hallottam, erre csak azt jegyzem 
meg, hogy nincs e hazának egyetlen polgára, bár
mely nemzetiséghez tartozzék, ki ezen emeletes 
háznak akár egyik, akár másik emeletét le akarná 
rontani; hanem igenis vannak olyanok, kik, miu
tán ez közös vagyon, óhajtják, hogy az valamennyi 
testvér nevére legyen kebelezve, s ne legyen egy, 
hanem valamennyi nevére irva. 

Stefanidesz Henrik: Szót kérek! 
E l n ö k : T. ház ! Stefanidesz képviselőtár

sunk azon állítását, hogy vannak, kik magokat a 
nemzetiségek vezéreiül föltolják, tígy fogtam föl, 
hogy ő ezzel nem e házban létező képviselő ura
kat értette; és meg vagyok győződve, hogy Ste

fanidesz képviselő úr szintén ezen értelmet kívánja 
adatni szavainak. (Helyeslés.) 

Stefanidesz H e n r i k : Ugyanazt akartam 
mondani, a mit az elnök úr megjegyzett, azon 
hozzáadással, hogy azon kétélű fegyver nem érhet 
engem soha, mert én rendithetetlen hazafi és ma
gyar hazám hű fia vagyok. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Dobrzsánszky Adolf! 
Dobrzsánszky Adol f : T. ház ! Nem kíván

tam e tárgyhoz szólani; a Stefanidesz képviselő úr 
által fölhozattak azonban kényszerítenek az ü g y 
nek egy pár szóval fölvilágositására. 

Én teljesen egyetértek Stefanidesz képviselő 
úrral abban, hogy a föliratnak nem valamely 
nemzet vagy nemzetiség nevében kellett vala szer
kesztetni, hanem az ország, az összes haza nevében; 
csak a következtetést, melyet ebből Stefanidesz kép
viselőtársunk vont, nem helyeselhetem, a mennyi-

, ben azt vélem, hogy azon fölirat, mely a haza, 
vagy az ország, vagy annak képviselete, vagy az 
ország- lakossága, az ország népei nevében terjesz
tetik föl ő felségéhez, hiven kell, hogy ábrázolja 
ezt vissza, és mondja ki az ország: „Adja vissza 
felséged hazánk szabadságát vagy alkotmányát," 
a mint ezt Gozsdu Manó képviselőtársunk helye
sen indítványozta. 

Más tekintetben sem érthetek egyet Stefani
desz képviselőtársammal. Nem is kívánván emlí
teni a gyanúsításokat, akár oly egyéneket illesse
nek, kik ezen t. házban helyet foglalnak, akár 
olyanokat, kik ezen házon kivül vannak, mondom, 
a gyanusitások terére nem akarván lépni, csak azt 
említem meg, hogy nem értek egyet és nem is fo
gok soha egyetérteni abban, hogy Stefanidesz. 
képviselőtársunk itt a törvényt meg kívánja másí
tani, azt állítván, hogy ő soha e hazában több 
nemzetet ismerni nem fog. Már, t. ház, ezt több-
rendü törvényeink nyíltan kimondják, azt t. i., 
hogy itt több nemzet van. (Ellenmondás.) Méltóz
tassanak megnézni a hármas törvénykönyv har
madik részének 25-dik czikkét, és meg fognak 
győződni, hogy hat nemzet lakja es- országot. Mél
tóztassanak megtekinteni az 1608-dik évi 13-dik 
antecoronationalis, 1608-dik 10., 1609: 44. és 
1638 : 78. törvényczikkeket és számtalan más tör
vényeinket, hol mindenütt nemzetekről (nationes) 
van szó. (Fölkiáltások: Gensröl van ott szó!) 

He azt mondják, hogy a genetica natio a szó 
etymoíogiája szerint van véve. Igenis, nem is kí
vánjuk a szavakat máskép használni, a mint azt az 
etymologia szabályai megkívánják , legkevésbbé 
pedig ott, hol arra szerintem szükség nincs: mert 
azt meg méltóztatnak engedni, hogy a mit Gozsdu 
Manó képviselőtársunk igen helyesen ajánlott, az 
senkit sem sért, és megfelel teljesen annak, mit 
mondani akarunk. 
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De más törvényre is hivatkozhatom é n , t. 
ház , (Felkiáltások: Maradjon a szerkezet!) t. i. azon 
törvényre, mely egyenesen kimondja, hogy egy 
magyarországi nemzet sincs hivatva politikai té
nyezőként szerepelni, hanem hivatva van erre ki-
rekesztcfíeg csak az ország lakossága, a populus. 
Erre világos törvényünk van. Semmi politikai 
nemzetet a törvénv nem ismer, és nem ismert 
soha, hanem igenis a populust. (Ellenmondás.) Mél
tóztassék a hármas könyv 2-dik részének 4. ezik-
két megtekinteni, hol világosan csak a populus 
áll. Ezen pedig, t. ház, ujabb törvényeink sem
mit sem változtattak, kivéve, hogy a populus ezen 
ujabb törvények értelmében már nem egyedül a 
papi, nemesi és városi polgárosztályt foglalja ma
gában, hanem magában foglalja, bizonyos census 
mellett, az ország összes lakosságát, tehát a popu
lust, vagyis az ország lakosságát valódi értel
mében. 

Igénytelen nézetem szerint tehát nem a nem
zetet, vagyis, mint mondatik, a politikai nemzetet 
kellene hangoztatnunk, mely törvényeinkben se
hol világosan nincs megérintve, legkevésbbé pedig 
mint politikai tényező ; hanem a populust, vagyis ' 
a lakosságot, a hazát, az országot, mint ezt hajdani 
repraesentatióiban tette az ország, s ez ellen bizo
nyosan senkisem fog soha szót em«lni. 

Egyébiránt a mi Stefanidesz képviselő urnák 
azon állítását illeti, miszerint ő nem ismer több 
nemzetet az országban, ezt szerintem már ő maga 
is megczáfolta, a mennyiben több létező nemzeti
ségeket említett: már pedig az etymologia sza
bályai szerint is csak nemzetnek lehet nemzeti
sége, (Zaj), fajt vagy népfajt legfölebb fajiság il
lethetvén , de soha nemzetiség. (Derültség.) Ez 
szerintem annyira világos, hogy én valóban meg 
nem foghatom, miért használnánk föliratainkban 
oly kitételeket, melyeket törvényeink nem ismer
nek, és miért ne használnék inkább a törvényszerű 
„populus (lakosság)a kifejezést, kivált ha megfon
toljuk, hogy nem nemzettel, egyedül a populussal, 
mint ezt a hármas törvénykönyvben körülírva ta
láljuk, köttetett a sanctio pragmatica, melyre min
den föliratainkban hivatkoztunk s melyre épen a 
jelen fölirati tervezetben is történik hivatkozás. 

Ezekhez képest, fenálló törvényeink értelmé
ben, de az ország nem magyar nemzeteinek meg
nyugtatása tekintetéből i s , Gozsdu Manó indít
ványát, mely senkit sem sért, senki jogaiba nem 
vág, pártolom. (Maradjon!) 

T ó t h V i l m o s j egyző : Szentkirályi Mór! 
Szentk irá ly i Mór: Gozsdu Manó képviselő 

úr indítványát el lehetne fogadni, t. ház — mert kö
rülbelül ugyanannyit tesz az általa használt kife
jezés, mint a mely a föliratban foglaltatik — ha 
Gozsdu Manö képviselő úr indítványának háta 
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mögött nem állnának azon motivatiók, melyeket 
itt hallottunk; (Helyeslés) de igy állván a dolog, 
Gozsdu Manó képviselő úr indítványának elfoga
dásával egyszersmind elismernök azon motivatiók 
helyességét, melyeknek helyességét én részemről 
soha elösmerni nem fogom. (Helyeslés.) 

Figyelmeztetnem kell a t. házat a stylusra, 
mely a nemzetiségi kérdés tárgyában köztünk 
használtatik. Annak előtte — a mint emlékezni 
fognak — az a kifejezés volt napirenden: „az or
szágban élő .nemzetiségek." Most már megválto
zott a styíus, s azt a kifejezést használják: „az 
országban élő nemzetek." Pedig e kettő nagyon 
különbözik. Az országban élő nemzetiségek ké
pezhetik Magyarországot; az országban élő nem
zetek pedig, mint nemzetek, egy Magyarországot 
nem képezhetnek. (Helyeslés.) • 

Ez az oka, t. ház, miért én az előttünk fekvő 
indítványt elfogadni nem akarom. 

Egyébiránt, minthogy már azon az utón va
gyunk , hogy egymás előadására észrevételeket 
teszünk, én is kívánok két megjegyzésre észrevé
telt tenni: egyik megjegyzés az, melyet Miletics 
Szvetozár képviselőtársunk terjesztett elő, figyel
meztetve bennünket, hogy majdan Lengyelország 
sorsára fogunk ju tni ; a másik pedig az, melyet a 
königgrStzi csatának eseményeire vonatkozólag 
egy másik képviselő tett, megjegyezve, hogy vala
mint ott a ki nem elégített nemzetiségek karezol-
tak s a szerencsétlenség azért következett be, majd 
jöhet — úgymond — alkalom, midőn Magyar
országot is a ki nem elégített nemzetiségek nem 
fognák jobban védelmezni. Én ezen megjegyzést 
csak egy eseményre vihetem vissza: mert ha mi 
Lengyelország sorsára emlékeztetve vagyunk, ha 
emlékeztetve vagyunk, hogy a hazát a ki nem 
elégített nemzetiségek roszúl fogják védelmezni: 
ez csak azon hatalom irányában történhetik, 
mely hatalom által Lengyelország eltiportatott, 
mely hatalom a legközelebbi szomszédunk és 
legközelebbi ellenségünk lesz. (Helyeslés.) Én, t. 
ház, nem hiszem, hogy akárki is közülünk, bár 
ki nem elégített vágyai közt — legyenek azok 
akár Bécs felé, akár Pest felé irányozva — ezen ha
talom felé valaha csak egy lépést is tegyen, csak 
egy gondolattal is tehessen; nem hiszem, hogy 
Lengyelország sorsa Magyarországra következzék, 
vagy hogy támadás esetében Magyarországot ne 
védelmezné meg minden polgár egész erejével, 
hazafiságával és minden csepp vérével. (Helyeslés.) 
Azért én ezen két észrevételt, mint e házba egyá-
talában nem tartozót, megrovandónak tartom és 
meg is rovom. (Átalános helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Makray László '.(Sza
vazzunk !) 

Makray L á s z l ó : A magyar nemzet állam-
19 
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jogi életére s történetére való visszapillantással 
egy évezredet akarok átfutni gondolatimmal azon 
czélból, hogy eszméimnek formát adva, előtüntes
sem, mik ép vált a magyar nép politikai nemzetté. 
Csaknem ezer éve már, hogy a magyar nemzet 
magának fejedelmet választott és a hét vezérben 
képződő' nemessége a fejedelemmel kötött szerző
dés alapján magának alkotmányt biztositott. Ezen 
alkotmánynyal vezette be magát Európa népeinek 
sorába, alapított magának országot, melyet Ma
gyarországnak nevezünk. (Hallju\!) A magával 
hozott alkotmány birt azon vonzerővel, hogy az 
itt talált népek előbbi viszonyaikból kibontakoz
tak és a magyar nemzettel egyesültek. A magyar 
nemzet a keresztyénség fölvétele által kiengeszte
lődött a keresztyén Európával, és már nem csak a 
fegyverek ténye által lett azzá, a mi volt, hanem 
Európa hatalmasságainak és népeinek elismerése 
folytán vált Sz. István Magyarországa önálló ál
lammá Európában. Itt kezdődik azon jogfolyto
nosság , mely alkotmányos életünkön átfüződik 
egész mostaniglan. 

Csak azért hoztam föl ezen idézeteket, hogy 
kimutassam, hogy a pragmatica sanctio megkötése 
után is a magyar nemzet államjogi függetlensége 
biztosítva maradt. „Magyarország szabad ország, 
semmi más országnak vagy népnek lekötve nin
csen, hanem saját alkotmánynyal és önállással 
bír ." Tehát itt van azon pont, hol a nemzetiségek 
egymás támogatására kötelesek a hazának közös 
védelmében. 

Az előhozott egyéb nemzetiségek, populusok, 
melyek az országban laknak, úgy látszik, nem kí
vánják kifelé fordítani fegyveröket a közös véde
lemben, az ellenségek ellen, kanetii befelé, ellenünk 
magyarok ellen. Én tehát arra szólítanám föl őket 
most, hogy midőn a veszély nagy, teljesítsék azon 
kötelességöket, melyre hivatva vannak, melyért 
eldődeink nekik földet és alkotmányt biztosítottak. 
A közös ellenség kifelé van : ennélfogva fordítsák 
szuronyaikat kifelé és ne befelé. Ez az, mit elmon
dani akartam. (Helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Kuba János ! 
K u b a J á n o s : T. képviselőház! Nem akar

tam jelenleg fölszólalni; (Zaj. Halljuk!) de szük
ségesnek tartom kinyilatkoztatni a t. ház előtt, 
hogy miután én is külön ajkú", és pedig nem ke-
vésbbé jelentékeny nemzetiséget képviselek, hogy 
az én küldőim már 1861-ben a t. házhoz e tárgy
ban nem csak folyamodtak, de a szentmártoni ak
kori conclnsum ellen is ünnepélyesen tiltakoztak : 
jelenleg pedig képviselőtársam Popovics-Desseanu 
János az 8 nyilatkozatában az összes nem magyar 
ajkú nemzetiségeket egy kategóriába akarta szorí
tani, azt állítván, hogy az összes nem magyar ajkú 
nemzetiségek óvást tesznek azon kitétel ellen, mely 

\ a 14-ik alineában foglaltatik, t. i. a „magyar nem
zet" kifejezés ellen. Erre csak azt válaszolom: ha 
a t. képviselő úr e tekintetben a nemzetiségek ne
vében fölszólalni kivan, szóljon az őáltala képvi
selt nemzetiségek, nem pedig valamennyi nemzeti
ség nevében: (Hely slésj mert én is — nfint előre 
bocsátottam — oly nemzetiséget képviselek, mely 
nem magyar ajkú, de melynek ugyancsak magyar 
érzelme van. (Éljen!). 

Én a szerkezetbe tökéletesen belenyugszom. 
(Helyeslés. Maradjon! Szavazzunk!). 

'Tóth V i l m o s j e g y z ő : Kerkapoly Károly! 
K e r k a p o l y K á r o l y : En, tisztelt képviselő

ház ! károsnak tartok minden tulhajtást, és pedig 
károsnak nem csak átalában, hanem különösen ma
gára azon ügyre nézve is, melyet a túlhajtok ápolni, 
melyet ama túlhajtással előnyhöz akarnak juttatni. 
Épen azért magát ezen egész vitát is, mint — igény
telen fölfogásom szerint — egy kérdés előtérbe 
helyezésének kétségbe alig vonható túlfeszitését, 
olyannak tekintem, mely nem csak átalában ká
ros, mivel szorosan a napirendre nem tartozó dol
gokkal veszi igénybe a drága időt, hanem káros 
magára azon ügyre nézve is, melyet szolgálni vél: 
káros azon izgalom folytán, melyet természetesen 
kelt minden olykisérlet, mely mindig újra és újra 
előtérbe nyomul, nem tekintve, ha vajon a maga 
rendén s épen idő során van-e ? 

Maga ezen háznak egész bal oldala legköze
lebb épen ma adta fényes tanúbizonyságát annak, 
hogy méltányolja azon parlamentáris eljárást, sőt 
mondhatom, elvet, mely szerint már egyszer eldön
tött kérdések ugyanazon téren nem helyesen ho
zatnak újra szőnyegre, (Helyeslés) kivált ugyan
azon érvekkel, melyek védelmökre már föl voltak 
hozva. Ezen kérdésben im e tekintetet némely 
képviselőtársunk mellőzni, jónak, szükségesnek 
látta. Én emlékszem, hogy a múlt országgyűlési 
időszak alatt, az első fölirati vita alkalmával, már 
fejtegetve lett a kérdés, vajon ismer-e törvény
könyvünk ez országban több nemzetet is, vagy 
pedig csak egyet? Annak bebizonyítására, hogy 
a törvény világos elismerése szerint is léteznek e 
honban nemzetek, már akkor is fölhozattak ugyan-
azont örvények, melyeket Dobrzsánszky képviselő
társunk ma újra fölhozni jónak látott. De meg lett 
jegyezve szintén ugyanakkor — épen én voltam 
bátor megjegyezni — hogy igenis semmi kétség 
sem lehet a fölött, hogy törvénykönyvünk nemze
teket és pedig1 név szerint megnevezett nemzeteket 
ismer e honban, világos bizonyságul arra, hogy 
őseink is elég méltányosok voltak nem akarni 
tagadni azt, a mit úgy is minden ember lá that ; 
de ismeri ám a politikai nemzetet s annak egysé
gét is. Millutinovics képviselőtársunk, úgylátszik, 
nem felejté ezt; de azt mondja, hogy az nem alap-
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törvény. Igaza, van-e, nem tudom, miután törvé
nyeink osztályozásáról eddig mit sem tudok; de 
annyi bizonyos, hogy az épen úgy és annyira 
törvény, mint törvények azok, a melyekre más 
oldalról történt hivatkozás. Van tehát törvényünk, 
mely szerint a „magyar nemzet" nevezete alatt 
nem csak a szorosan vett Magyarországnak bár
mely ajkú polgára egyszersmind értendő ; hanem 
értendők még Horvátországnak és Szlavóniának 
igaz, benszülött fiai is. S ne felejtsük, hogy e tör
vény épen a nem magyar ajkúak kértére hozatott. 
É n részemről értem e kérést: épen a hungara na-
tionak nevezett populusból nem akartak kizártak
nak látszani, abból, mely különbözött a plebsnek 
nevezett pőrnéptől; nem akartak kizártaknak lát
szani csak azért, mivelhogy nem magyar ajkúak : 
kérték hát világosan, törvénynyel kifejeztetni, 
hogy benfoglaltatnak, s nem híjába kérték. (Ügy 
van !) 

Ismétlem, tisztelt ház, hogy egyaránt túlhaj
tunk s ártunk minügyttnknek, akár tagadjuk, 
hogy törvényeink szerint, általunk világosan elis
mert nemzetek léteznek, akár ne akarjuk tudni, 
Hogy törvénykönyvünk a politikai magyar nem
zetet is ismeri, melyhez, mint természettől egyhez, 
a többiek mindnyájan tartoznak, együtt alkotván 
azt. {Helyeslés.) Legyünk méltányosak, s valljuk 
be, hogy a törvény igenis elismer több nemzetet, 
mikor csak geneticum quidről van szó; de ne ta
gadjuk, hogy nemzetekről nem szól s nem szólhat 
ott, hol az egységes államtest értendő. Sőt világo
san kiemeli annak egységét, s megmondja, hogy 
az a magyar. (Ugy van!) E méltányosságnak adta 
már jelét e képviselőház, szó nélkül nyugodván 
bele, hogy a magyar nemzet kifejezés mással cse
réltessék föl az első föliratban, ott, hol a javaslat
ban nem ez utóbbi értelemben fordult az elő. 

De, mondják, hogy Grozsdu Manó módosít-
ványa minden nehézségnek egyszerre véget vet, 
„hazánk" kifejezést tevén a „magyar nemzet" he
lyébe : fogadjuk hát el azt. Kijelentem, hogy ha a 
szövegbe eredetileg e szó „hazánk". vétetett volna 
föl, én tökéletesen belenyugodtam volna; de egé
szen más, most vinni bele -azt: mert ez által elis
mernek, hogy ott annak jelentésétől különböző 
értelemben kívántak használni a „magyar nemzet" 
kifejezést, a mit pedig el nem ismerhetünk. Épen 
mivel e kifejezést ily értelemben kívántuk hasz
nálni, mint ezt itt nem egy, hanem minden fölszó
laló ünnepélyesen ki is jelentette, minden félreértés 
ki van zárva, s azért azon szavak igen jól megma
radhatnak. (Helyeslés.) ' . 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Besze János ! 
Besze János: Elállók. 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Moesonyi Sándor ! 

(Szavazzunk !) 

Mocsonyi Sándor: Fentartván magamnak 
a jogot, a román, mint anyanyelvemen fölszólal
hatni, ez alkalommal csakis czélszerüség tekinteté
ből használom a magyar nyelvet, (Fölkiáltásoh: A 
törvény értelmében!) hogy röviden kijelentsem, 
hogy Sztratimirovics, illetőleg Grozsdu képviselő
társam módosítványát pártolom. 

T . ház ! én sok olyast hallottam, mi a tárgy
hoz szorosan nem tartozik. Stefanidesz úr a többi 

i közt a discussiót oly térre vezette, hova őt követni 
méltóságom tiltja: (Derültésg, nevetés) azért én 
csak szorosan a tárgyhoz szólok. 

T. ház! mint tudjuk,alkotmányos országokban, 
hol csak egy nemzet létezik, ezen nemzetnek, vagy 
alkotmányos népnek genetikus megnevezése nem 
csak fölösleges, de szokatlan is. Magyarországban, 
hol több nemzet létezik egymásmelleit, ezen nem
zetek összességét egy kisebbségben lévp nemzet 
genetikus nevén megnevezni, (Derültség) igényte
len nézetem szerint legalább helytelen. Mert való
ban a fölirati javaslat ezen szakaszában használt 
kitétel: „magyar nemzet" vagy azt jelenti, hogy 

I csak a magyar nemzet ir föl ő felségéhez, vagy azt, 
hogy Magyarország összes lakossága ugyan, de ez 
mind magyar, Én azt hiszem, mind az egyik, mind 
a másik értelem a tények valóságába ütközik, és 
már azért sem lehet helye a feliratban. De mi en
nek consequeutiája? Ha az első értelem irányadó, 
a magyaron kivül a többi nemzetek, bár jogtala
nul, de mégis ki lévén zárva, a föliratot már csak 
azért sem tehetik magokévá; ha ellenben a máso
dik esetet veszszük,miután ebben, bár csak névleges, 
de mégis némi niagyarizálás és igy nemzeti érzel-
mök megtámadása rejlik, ők ezen megtámadást a 
fölirat elfogadása által legalább önmagok nem. 
szentesíthetik. T. ház! én azt hiszem, nem lehet. 
szerénytelen kívánságnak nevezni, ha valamely 
nemzet azt kéri, hogy saját nevén neveztessék meg,-
de még kevésbbé lehet szerénytelennek nevezni, 
ha nem ezt, hanem csak azt kéri, hogy idegen né
ven ne neveztessék. {Zaj. Fölszólalások: Hát a ma
gyar idegen f) 

j Makray képviselő úr azon észrevételét, mely 
szerint ő azt látja, hogy mi az által befelé fordítjuk 
fegyvereinket, valóban nem értem. 

Fölhozatott azon kérdés is, vajon van-e több 
nemzet vagy nincs ? Azt hiszem, kár e kérdésről 
szólani, mert e kérdés rég el van döntve, s a ki
nél nincs eldöntve, ugy hiszem, az ma sem fog 
meggyőződni róla. ., 

Szentkirályi Mór t. képviselőtársam (Derültség. 
Halljuk!) azt monda : ő belenyugodnék Grozsdu 
képviselő úr indítványába, ha aznemmotiváltatott 
volna. (Fölszólalások : Ha nem ugy motiváltatott 
volna!) Igen, ha nem motiváltatott volna úgy. 
Én épen ezen nézetben nem osztozhatom : mert 
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hiszen minden kérdésnek motiváltatnia kel l , s 
nincs is az befolyással, hogy az egyik ezen, a má
sik más motívumot használ; ha jónak, czélszerü-
nek találom, elfogadom, habár egészen különböző 
motívumokból és elválva az egész háztól. (Zaj.) 

Ezeket röviden előadni kötelességemnek tar
tottam. 

Tóth Vilmos j egyző : Papp Zsigmond! 
(Szavazzunk !) 

P a p p Zs igmond : T. ház! Valahányszor 
a nemzetiségi kérdés még szőnyegre került, min
dig elkeseredést szült. Ez mélyen fáj lelkemnek. 

Megvallom, tagadni nero lehet, való és igaz, 
hogy most nem volna idő szerinti e kérdés fejtege
tése ; de miután különböző' indítványok tétettek, 
különösen Grozsdu Manó képviselőtársam tett mó-
dosítványához, mely meg kívánja változtatni a föl
irat e kifejezését: „magyar nemzet", e szóval : 
„ország" ; én is akarok egy pár szót szólni. Mielőtt 
azonban beszédemet tovább folytatnám, mint 
Szentkirályi t. barátom monda : ha már benne 
volna e szó az eredeti szövegben, nem szólna ellen 
semmit : én is azt mondom, hogy miután Gozsdu 
képviselőtársam a 15-ös bizottság tagja volt, mely 
a tárgyalás alatt levő föliratot készítette,, kérdem, 
miért nem tett akkor észrevételt ? miért nem té
tette akkor mostani módosítványát a szövegbe? 
U g y hiszem, azt a bízottság t. tagjai akkor kész
séggel elfogadták volna, és most ily kellemetlen 
színezetben nem kerülne discussio alá; nem idéz
né elő a megmérhetetlen horderejű viszálkodás 
magvát. 

De mindez mellesleg legyen mondva. 
A mi a nemzetiség kérdését illeti, legyen sza

bad nekem is nem annyira tüzetesen, mint inkább 
az ügy természetéből kifolyólag kifejtenem, mi 
lényegileg az, a mit mindnj^ájan nemzetiségi kér
désül szoktunk, és meglehetős pathossal, emlegetni. 
A régi rómaiak azt, mit mi hazának mondunk, 
,,patria"-nak nevezték. Ezen szó : patria, annyit je
lentett a rómaiaknál, hogy azon haza, vagyis azon 
földterület, melyen lakik valaki, ez az ö anyja, ki 
mint megannyi fiairól köteles gondoskodni, őket 
nevelni, ápolni és boldogítani; annyit jelentett, 
hogy a patria, mint valódi jó anya, egy fia iránt 
sem lehet mostoha. A németek ezen kifejezést a 
rómaiaktól átvették, „Vaterland" szó által adván 
a római pátriának illő kifejezését. Hát mi hogy 
nevezzük azon területet, melyen lakunk ? Hazának, 
ezen szótól : ház : mintha azt akarták volna mon
dani őseink — vagyis a magyar ősök, kik ide jöt
tek : — íme, közös házat alapítottunk, és ez közös 
tulajdonunk, melyben mindnyájan ellakhatunk, 
mindnyájan boldogulhatunk, mindnyájan egymást 
közösen segítve, megelégedve elélhetünk. De tehát 
e közös házban vagyis hazában mégis miképen 

keletkeztek a különféle nemzetiségek ? Ezt igen 
rövid vázlatban elmondom. Ugyanis, mindenek
előtt , én vagy bármelyik közülünk, ki itt e 
házban, vagy bárhol e hazában lakik, nem szü
letett másnak, mint embernek; ez az első pha-
sisa emberi létünknek. (Derültség.) Én is tehát 
születtem embernek; nem voltam születésemnél 
fogva se román, se magyar, mint bárki e hazá
ban és házban. Ez az első stádium. A második 
stádium pedig az, hogy egy kis házi vagyis 
születési körben megtanultam a nyelvet, mint pél
dául, én tanultam románul, ez a társain magyarul, 
a harmadik németül, stb. Ez a nemzetiség kelet
kezése. Midőn azután nagykorúságra jutottunk, 
egy állam tagjaivá, lettünk : és ez az állam, me
lyet máskép hazának nevezünk. Most kérdem, t. 
ház, vajon szabad-e az államnak megtagadni ez 
első qualificatiót, vagyis az emberi jogokat ? kér
dem, ki az, ki ezt meg akarja tagadni ? U g y hi
szem, e házban azt senki meg nem tagadhatja. 
(Fölkiáltások : Senki!) Vagy szabad-e a második 
stádiumot megtagadni, a nyelvet, melyet tanul
tunk, melyet szánkból kitépni nem lehet, vagyis 
a nemzetiséget? U g y gondolom, ezt sem akarja 
senki kétségbe vonni ? De ki is akarhatná ezt ? 
(Fölkiáltások : Senki!) 

Ebből az követketkezik, hogy mi félreértés
ben élünk, s ebből származnak a viszályok, melye
ket igen egyszerű módon lehet kiegyenlíteni, de 
negatio által semmi esetre sem. 

Az államnak szüksége van valamire, hogy 
magát fentarthassa: mert midőn az államok ala
kultak, tisztán, sajátszerüleg nem máskép alakul
tak, mint az által, hogy némely természeti jogok
ról lemondottak, és azok gyakorlatát átruházták az 
államra; azonban magának az államnak, hogy az 
szilárdul fenállhassón és minden eventualitások-
kal szembe szállhasson, szüksége van, hogy min
den factorait tekintetbe vegye. U g y de a magyar 
nemzetiség nem egyedüli factor, mert az épen csak 
annyi joggal bir, mint a többi nemzetiségek ; ha
nem a többi nemzetiségekkel együttleg képezi az 
államot; vagyis az összes factbrok összessége kí
vántatik arra, hogy egy compact állam fogalma-
hoz juthassunk. 

Én e házban a vitát szerettem volna elkerülni; 
de miután szőnyegre ke rü l t . . . (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Bocsánatot kérek. Távo l 
legyen tőlem, mintha csak legkisebb részben is 
korlátolni kívánnám a vélemények nyilvánítását; 
hanem igen kérem a t. képviselő urakat, méltóz
tassanak csupán csak a szőnyegen lévő tárgyhoz 
szólani, t. i. arra nézve, hogy az indítványozott mó
dosítást elfogadják-e, vagy nem ? (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én épen a módositvány-
ról akartam szólani. A t. elnök úrnak megjegy-
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zése nagyon későn keletkezett: már előbb kellett 
volna azt megtenni, és ez által a kellemetlen vitat
kozásoknak elejét venni. 

Én e hazában, a mint mondám, nem ismerek 
egyetlen egy^ hanem több nemzetiséget. Kifejtem 
ezt, már másszor, midőn mondám, hogy nemzeti
ség és politikai nemzet közt különbség van ; de ta
gadom azt, hogy a magyar nemzet legyen politi
kai nemzet; {Zaj) hanem állítom azt, és ezt min
denkinek el kell ismernie, hogy valamint a magyar 
nemzetiség, úgy a többi nemzetiségek együtt ké
pezik a hazát, az államot, melynek összes lakos
sága nyelv- és valláskülönbség nélkül képezi a po
litikai nemzetet: tehát nem kivételesen a magyar 
nemzetiség, mely csak egy része az államnak, ha
nem egyetemleg mindnyájan, kik e hazában, ez 
államban lakunk. Több joga egynek, mint másnak, 
itt e hazában nem lehet; több eló'nynyel nem bír
hat a magyar azért, mert őt magyarnak nevezik, 
mint a román azért, mert ő nem magyarnak szü
letett. Azt mondják magyar testvéreink, hogy 
ők megosztják a többi nemzetiségekkel az ő jogai
kat, mert ők jó testvérek akarnak lenni. Nekem, 
uraim, ez nem kell, mert a 48-iki törvényekben a 
jogegyenlőség elvét látom kimondva, és igy oly 
jogosítottnak érzem magamat, mint akármely más 
magyar ember. 

Ezeket tartottam szükségeseknek rövid váz
latban előadni az eszmék tisztázása tekintetéből: 
és már most azt mondom, hogy nyugodjunk meg 
abban, a mi a föliratban meg van irva, mert abban 
hangsúlyozva van a hazában lakó minden nemze
tiségű és vallású polgárok igazságos, méltányos és 
megnyugtató kielégítése. Azonban azon ünnepé
lyes kijelentés mellett nyugszom meg mind ezek
ben, hogy én úgy értem ezeket, hogy a fölirat a 
magyar név alatt nem a magyar nemzetiséget, ha
nem magát Magyarországot érti, melyet az összes 
nemzetiségek képeznek. (Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Gozsdu Manó! 
GoZSdu Manó: Miután Papp Zsigmond kép

viselő úr engem személyemben támadt meg, (Zaj. 
Rendre!) én igen röviden fogom magamat igazolni. 
Papp Zsigmond képviselő úr azt vetette különösen 
szememre, hogyan léphetek most föl módosítási 
indítványnyal, holott én a 15-ös bizottságnak 
tagja voltam ? s hogy ott kellett volna mégtennem 
észrevételeimet. Ez engem, úgy látszik, terhel. De 
emlékeztetem a t. házat épen ezen ülésben ejtett 
szavaimra. Én a föliratot úgy, a mint van, a 15-ös 
bizottságban is, sőt ma az által, hogy ellene föl 
nem szólaltam, itt is magamévá, tettem. Engem 
nem aggaszt azon kitétel, hogy : „Adja vissza tehát 
felséged mindenekelőtt alkotmányos szabadságát 
a magyar nemzetnek," mert én fogalmamat poli
tikai tekintetben ezen szóról itt már magyaráztam. 
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(Helyeslés.) Engem tehát ez nem aggaszt. Miután 
azonban láttam, hogy vannak, a kiknek aggodal
mat okoz; sőt láttam, hogy ezen kifejezés hosszabb 
vitatásra, sőt extravagáns vitatásokra adott alkal
mat : mint közvetítő javasoltam azon kifejezést, 

j mely az egésznek nem árt, és, meggyőződésem sze
rint, a föliratot sem gyöngíti. Tehát csak mint köz
vetítő javasoltam.; s ezért ezen megrovást Papp 
Zsigmond képviselőre visszautasítom. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő : Perényi Zsig
mond báró! (Szavazzunk !) 

Perényi Zsigmond b.: Elállók. 
„ Dimitrievics Milos jegyző: Borlea Zsig

mond ! (Szavazzunk !) 
Borlea Zsigmond: Elállók, ha a többi is 

eláll. 
Dimitrievics Milos jegyző: Markos Ist

ván! (Eláll!) 
Markos István: Nem állok el! 
B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Sajnálattal ta

pasztaltam, hogy valahányszor román vagy szerb 
képviselő saját meggyőződését és nemzetiségének 
óhajtását olyformán nyilvánítja e házban, hogy a 
t. ház többségének véleményével nem egyezik, 
még mindig találkoznak egyesek, kik ellenargu
mentumok helyett szemrehányásokat és gyanúsí
tásokat hoznak föl. (Ellenmondás.) Meg vagyok 
győződve, ha az iménti szemrehányások nem hozat
tak volna elő, ezen, nem nagyon kellemes vita nem 
is keletkezett volna. (Fölkiáltások: Ki kezdte?) Nem 
akarom a keserűséget, melyet ezen gyanúsítások, 
valamint itt ben a házban , úgy e házon kívül 
előidéznek, fokozni, és csak annak kijelentésére 
szorítkozom, hogy én, és úgy hiszem, követtár
saim is, az ilyféle gyanúsítások és szemrehányások 
által magunkat soha el nem fogjuk riasztatni, hogy 
véleményünket elmondjuk, valahányszor az meg
nyugtatásunkra szolgál nekünk és küldőinknek is. 

Ezeknek rövid előadása után csak azt nyilvá
nítom, hogy én is pártolom Sztratimirovics, ille
tőleg Gozsdu képviselő úr módositvány át. (Sza-
vazzvjnk!) 

Tóth VilmOS j e g y z ő : Markos István ! 
MarkOS István : T . ház ! A jelen vita tár

gyát a képviselőház elé terjesztett fölirati javaslat 
és a nemzetiségi szempontból ennek ellenében be
adott módositvány képezi. Én tehát ezen tárgy
nál maradva, egyedül erre szorítkozva kívánom, 
mint szintén nem-magyar nemzetiségbeli, a ma
gam nézetét nemzetiségem érdeke szerint előadni. 

Ezen vitánál, mint első kérdés, nézetem sze
rint az merül föl, szükséges-e a beadott fölirati 
javaslatot nemzetiségi szempontból akként módo
sítani , mint a beadott módositvány kívánja ? Erre 
én azt mondom, hogy nem. 

Nem látom a módosítás szükségét először is 
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azért, mert a nemzetiségi igényeknek nagyon is 
megfelel ezen fölirati javaslat, midőn a 13-ik pont
ban azt mondja: „S hazánk minden nemzetiségű 
^s vallású polgárainak igazságos, méltányos és 
megnyugtató kielégítése által az országot ismét 
erőssé t egye , " stb. Itt a nemzetgyűlés már ki
mondotta azt, hogy szeretné és óhajtaná az alkot
mányt visszanyerni, hogy, mint törvényes alkot
mányába visszahelyezett nemzet, a nemzetiségeket 
kielégítse: és én ebben látom a nemzetiségek ki
elégítésének fő erejét, nem pedig azon módosit-
ványban , a mely beadatott, s mely, úgy látszik, 
azt akarná keresztülvinni, hogy a magyar nép 
csakugyan idegen legyen itthon és töröltessék ki. 
(Helyeslés. Zaj.) 

É n , ki szintén annyira óhajtom a nemzeti
ségi kérdés mielőbbi megoldását, megvallom, 
óhajtottam volna, hogy ezen indítvány szőnyegre 
ne került volna, mert ily dolgok mindig fölzak
latják az érzelmeket, a mint már azt nem egy
szer tapasztaltuk a képviselőházban; és a fölzak
latás által csak a bizalom rendül meg , mely kö
zös és viszonyos bizodalom nélkül a nemzetiségi 
kérdés megoldását nem remélhetjük. (Helyeslés.) 

Nem látom továbbá helyét e módositvány-
nak, t. ház, mert ha jól emlékszem, az első föl
irat alkalmával egy képviselő úr által ez eszme 
már megpendíttetett, ugyanakkor meg is vitatta-
tot t , és akkor meg is nyugodott a t. ház többsége 
abban, hogy ilyes módosításra szükség nincs, 
mert ez nem egyéb, mint a kedélyek fölzaklatása. 

Ha szabad kérdenem az illető módosító nrtól és 
a mődositvány pártolóitól, vajon mit mondana a 
mostani egybehívott oláhországi nemzetgyűlés, ha 
az ott lakó 80,000 magyar épen azon szempont
ból, amelyből az indítványozó és pártolói kiindul
nak (Zaj, helyeslés) , ha, mondom, azok azt kivan
nak, hogy ne használja ezen szót: román nemzet; 
hanem azt mondanák: „Mi itt 80,000-en vagyunk," 
s hivatkoznának az egyenjogúság eszméjére, mely 
egyenjogúság törvényes fogalma mindig a mino
ritást védi jogaiben a majoritás ellen ? 

Szólhatnék én erről még többet, de megval
lom, nem akarok tért nyitni annak, hogy mi to
vább is folytassuk e vitát. Kérem tehát a t. házat 
és a t. képviselő urakat, hagyjuk el ezen tárgyat 
s ne csináljunk még nagyobb zűrt; ne adjunk el
lenségeinknek alkalmat arra, hogy a fölirat hatása 
meggyöngüljön, és azt higyék, mintha mi megosz
lottunk volna; hanem sürgessük együtt, vállvetve, 
alkotmányunk helyreállítását: s akkor , azt hi
szem, a nemzetiségek igényei teljesítve és törvény 
által biztosítva lesznek. (Helyeslés,) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Wlád Alajos! (Sza
vazzunk !) 

W l á d A l a j o s : A mai discussio folyama a 

világtörténetből egy epizódot juttat eszembe, 
mely is — sí lieet parva comparare magnis — az, 
hogy midőn a törökök Bizanczot ostrom alá vet
ték, a görögök, az ostromlottak, szintén a fölött 
vitatkoztak, melyik szín legyen az uralkodó : a 
kék vagy a piros? E vitatkozásnak eredmé
nye azután az lőn, hogy miután köztök az egye
netlenség semmiképen sem csillapodott, a törökök 
elfoglalták Bizanczot. Mai nap is épen így áll a 
dolog, midőn a haza és különösen az alkotmányos
ság ügye bizonyosan alig áll szerencsésebben, és 
azt alig lehet kedvezőbb szemmel tekinteni, mint 
Bizanez akkori állapotát;, és mi mégis arról vi
tatkozunk , hogy egy nemzet vagy több van-e 
az országban akkor, midőn elleneink mindent föl
használnak egy méltányos kiegyenlítés megátlá-
sára. (Helyeslés.) 

Szemünkre vettetett, hogy mi a haza fogal
mát nem fogjuk föl, hogy mi a hazáért magun
kat föláldozni nem tudjuk, és hogy a nemzetisé
gek szószólói magokat az illető nemzetiségek szó
vivőinek tolják föl. Már, kérem, a ki azon vádat 
mondja, hogy mi a haza fogalmát nem értjük, az 
maga sem értette ezt komolyan. E haza minden 
nemzetiségének történeti múltja fényesen bebi
zonyítja, hogy őseink 800 éven át együtt védel
mezték e hazát, csontjaikkal trágyázták és verők
kel áztatták. És ezt jövőre nézve mi is bizonyosan 
megteszszük. (Helyeslés.) De, hogy megtehessük, 
minden esetre a többi nemzetbeliek támogatására 
és testvéri egyesülésére van szükségünk. Azt hi
szem, hogy épen úgy, mint nekünk, a magyar 
nemzetiségnek is szüksége van a mi kölcsönös se
gélyünkre. Nevesse tehát az egyik a másiknak sze
mére azt, a mit az, ki szemére veti, komolyan maga 
sem érez. Ha azt akarjuk, hogy az alkotmányosságot 
megmentsük, akkor egymás iránt kíméletesebben 
és előzékenyebben kell eljárnunk. A mai discus
sio pedig ezen kíméletet és előzékenységet nem 
tüntette föl. 

Én részemről nem lettem volna a mellett, 
hogy fölhozassanak per incidentem azok, a mik 
ma fölhozattak; de miután fölhozattak, most nem 
tehetek egyebet, mint hogy Grozsdu Manó indítvá
nyára szavazzak. (Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Hodossiu József! 
(Szavazzunk ! Zaj.) 

HodoSSiU József : T. képviselőház! Csak 
egy észrevételem van. Miután Markos t. képviselő
társunk egy kérdést intézett hozzánk, én e kér
désre kívánok röviden felelni. Azt monda, hátha 
azon 80,000 magyar, ki Oláhhonban van, épen oly 
követelésekkel lépne föl a bukaresti parlamentben, 
a milyenekkel mi itten föllépünk, vajon mit mon
danának erre a románok ? Omnis similitudo clau-
dicat; és itt épen claudicál: mert, kérem, a roma-
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nok Erdély- és Magyarország részeiben ősi lako
sok és az itteni magyaroknak dexteram dederunt, 
tehát mint nemzet nemzettel kezet fogtak és mil
liókat számlálnak; az Oláhországban és Moldvá
ban tartózkodó magyarok pedig csak bevándor
lottak. Es mind a mellett, hogy nekünk itt ősi 
jogunk és politikai jogunk van , a mi amazoknak, 
a magyaroknak t. i. ott nincsen, mégis ha azok 
ott ily követeléssel föllépnének, én azt ottan is 
pártolnám. 

Pártolom a módosítást. 
E l n ö k : A szólásra többen már nem lévén 

fölírva, a kérdésnek szavazás alá kell bocsáttatni. 
A kérdés pedig, hogy méltóztatnak-e megtartani 
az utolsó szakaszt úgy, a mint szei'kesztve van, 
vagy a módositványt elfogadni? Méltóztassanak 
azok, a kik a szerkezetet kívánják megtartani, 
fölállani. (Megtörténik,) A szerkezet úgy, a mint 
van, megmarad. A tisztelt ház tehát a fölirati ja
vaslatot a szakaszonkinti tárgyalás alkalmával is 
elfogadta és magáévá tette. Nincs egyéb hátra, 
mint a jegyzö'könyvet hitelesíteni, s a hétfői ülés
ből átküldeni a méltóságos főrendeknek, kik ak
kor, értesülésem szerint, szintén ülést fognak tar
tani . 

Most még Károlyi Ede gr. képviselő úr a 
pest-miskolczi vasút tárgyában egy kérvényt akar 
benyújtani. 

K á r o l y i Ede gr . : Meg lévén bízva a pest-
miskolczi vasúttársulattól a pest-miskolczi vasiít 
tárgyában egy kérvény benyújtásával, bátor le
szek ezen kérvény tartalmát röviden előadni. (Zaj.) 
Ez három pontból áll : a pest-miskolczi vasúttár
sulat először panaszt emel a t. ház előtt, hogy a 
tiszai vasúti társulat az 1848-iki törvények hatá-
rozmányai daczára hosszú évek óta kötelezettsé
geinek eleget nem tett, és pedig azért, mert a 
kormány mindig elengedte neki ; másodszor föl
kéri a t. házat, hogy azon időben, midőn tör
vényes működése beáll, méltóztassék ezen pest-
miskolczi vonal kiépítését pártolni, legyen az akár 
a tiszai vasúti, akár más társulat által; harmad
szor hazafiúi készséggel fölajánlja húsz ezer fo
rintba került tervezeteit a t. ház dispositiójára azon 
meggyőződésben, hogy a t. ház azokat fölhasz
nálja , és ezen, hazánkra nézve oly szükséges vo
nal mielőbbi kiépítését pártolni fogja. 

E l n ö k : E kérvény a kérelmi bizottsághoz 
utasittatik. 

xlz ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 

1866. deezember 17-dikén 

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

Tárgyal: Bemntattatnak : Borcsányi János megbízó levele ; Szaiederovaez 
ellen. Az elfogadott fölirat a főrendekhez átküldetik. Zárt ülés. 

Zsigmond panasza, a nagy-becskereki biró 

Az ülés kezdődik d. e. 10i/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólni kívánók neveit 
Dimitrievics Milos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
deezember 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Borcsányi János , a'bazini választó 
kerület képviselője, bemutatja megbízó levelét. Az 
állandó igazoló bizottságnak fog átadatni. 

Szemederovaez Zsigmond panaszolja azon tör

vénytelen és igazságtalan eljárást, melyet a nagy-
becskereki biró ellene elkövetett, és elégtételt kér. 
A kérvényi bizottságnak adatik ki. 

A fölirat ú g y , mint azt a t. ház elfogadni 
méltóztatott, a mélt. főrendekkel leendő közlés 
végett le van tisztázva, és föl fog olvastatni. 

Ivánka Zs igmond : A fölolvasott jegyző
könyvre alázatos észrevételem van. Abban ugyanis 
az indítványozó megneveztetik, holott az eddigi 
gyakorlat szerint nem szoktuk az indítványozó 
nevét kitenni. Azt hiszem tehát, hogy az eddigi 
szokás megtartandó s az indítványozó neve most 
is kihagyandó volna. 
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DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Az indítvány, 
illető'leg módosítván y írásban adatott be: ennélfogva 
a, nevet a jegyzőkönyvben ki kellett tenni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak a szerkezetet 
megtartani? (Megtartjuk! Maradjon!) 

Joannovics György jegyző (olvassa a föl
iratot.) 

E l n ö k : A mélt. főrendeknek 12 órakor ülé-
sök lesz. A föliratot a t. ház határozatával együtt 

Joannovics György jegyző' és képviselő úr fogja 
a mélt. főrendekhez átvinni. 

Tiz képviselő úr a karzati jegyek tárgyában 
zárt ülést kíván .tartani. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a tiz képviselő 
által beadott kérelmet.) 

E l n ö k : Az ülés 10 perezre fölfüggesztetik, s 
a karzati közönség a karzatok elhagyására szólit-
tatik. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 
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1866. deczember 18-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : a pesti egyetemi jogászsegélyző egylet kérvénye az országgyűlési nyomtatványok iránt; 
Fájsz község panasza a faddiak révszabadalma ellen ; Ungár Istváné Pethes József képviselő ellen ; Huszóczy Emilia kérvénye férje 
kiszabadifása iránt; Fried Heniiké, hogy az osztrák törvényszék által rá mért fogsági Ítélet végre ne hajtassák; képviselőházi tisztvi
selőké elmaradt októberi fizetések kiadása iránt; Hegedűs István képviselőházi szolgáé ugyanazért; Gáal József képviselőházi Írnoké 
a számvizsgáló bizottság számára tett munkája díjazása iránt; árvamegyei községeké alsó ipartanodával egyesített gymnasium fölállí
tása iránt ; röpirat a közös ügyek kezeléséről. A császárné üdvözlésére, születése uapja alkalmából, küldöttség neveztetik ki s ez ügy
ben a főrendekhez üzenet intéztetik. Pap Gergely, Vadász Manó és Széky Péter föltételesen igazoltatnak; Hrabovszky Zsigmond 
választási ügye, az első választás vizsgálatának figyelembe vétele végett, az igazoló bízottsághoz visszautaltatik; Gull József és Wag
ner Frigyes választása megsemmisíttetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Dimitrievies Milos fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a deczember 
11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém a t. háznak bemutatni. 

A m. kir. egyetemi joghallgatókat segélyzö 
egylet a képviselőház jegyzőkönyvének és egyéb 
irományainak egy-egy nyomtatott példányát kéri 
az ifjúság használatára kiadatni. 

Pestmegyébe kebelezett Fájsz község elöl
járói a Tolnamegyébe kebelezett Fadd község bir
tokosainak adott kizárólagos révszabadalmat sérel
mesnek panaszolván, orvoslást kérnek. 

Ungar István, pesti birtokos, Pethes József 
képviselő ellen panaszolván, őt adott szavának be
váltásába kéri szoríttatni. 

Huszóczy Emilia, barsmegyei lakos, férjének 
Huszóczy Dénesnek az illovai fegyintézetből való 
kiszabadittatását kéri eszközöltetni. 

Fried Henrik, szigetvári lakos kéri , hogy az 
osztrák váltótörvényszék által hozott egy évi sze-
mély-fogsági büntetésének végrehajtásától So-
mogymegye alispáni hivatala eltiltassék. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz lesznek át-
teendők. 

A képviselőház több tisztviselői a múlt októ
ber hóra járó rendszerezett, de elmaradt fizetésök-

i nek utólagos utalván yoztatásaért esedeznek. 
Gaal József, képviselőházi irnok a számadá

sokat vizsgáló bizottság meghagyása folytán telje
sített munkálatáért jutalmaztatást kér. 

Hegedűs István, képviselőházi szolga a múlt 
1 október havi elmaradott fizetését utalványoztatni 
| kéri. 

Ezek véleményadás végett a költségvetési bi-
I zottsághoz utasíttatnak. 

A múlt évben a t. ház a császárné és királyné 
! ő felségének születése napján küldöttség által üdv-
| kivánatait jelentette k i : azt hiszem, a t. ház ez idén 

is hasonlót fog tenni. (Helyeslés.) Bátor vagyok te
hát a t. háznak a küldöttségbe következendő tago
kat ajánlani, u. m. : Andrássy Gyula gr. alelnök 
vezérlete a la t t : Dósa Elek, Domonkos László, 
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Eötvös József b.., Lónyay Menyhárt, Podmaniezky 
Frigyes b. , ifj. Rudics József b., Szápáry Géza gr., 
Zichy Bódog gr. urakat. [Helyeslés.) Ha méltóztat
nak ezen ajánlatomat elfogadni, a t. ház határoza
tával együtt közöltetni fog a méltóságos főren
dekkel, a végből, hogy magok részéről is nevez
zenek ki tagokat ezen küldöttséghez. (Helyeslés.) 

E g y röpirat adatott be hozzám, aláírás nél
kül, ezen czim alatt : „Vélemény a közös ügyek 
közös kezelése, és a képviselőház 67-es bizottságá
nak albizottsága két különböző javaslata fölött, a 
pragmatica sanctio szempontjából." Ez, t. ház, 
á g y hiszem, a ház irattárába lesz teendő. (Helyeslés.) 

Az állandó igazoló bizottság részéről Gajzágó 
Salamon előadó úr fog jelentést tenni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottságnak Pap Gergely Középszolnok
megye szilágycsehi választó kerületebeli képviselő meg
választására vonatkozó jelentését. A bizottság, a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett, igazolást vélemé
nyez. Elfogadjuk !) 

Elnök: Ennélfogva Pap Gergely Közép-
Szolnokmegye szilágy-csehi választó kerületebeli 
képviselő úr a szabály szerinti 30 nap fentartása 
mellett az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését Vadász Manó, szegedi pa-
lánk-fehö-városi képviselő választása tárgyában. A 
bizottság a szabályszerű 30 nap fentartása mellett iga
zolást véleményez. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva Vadász Manó szegedi 
palánk-felső-városi képviselő úr, a szabályszerű 
30 nap fentartása mellett, az igazolt képviselők 
sorába igtattatik. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa Hrabovszky 
Zsigmond kis-kun-félegyházi képviselő megválasztása 
és az ennek ellenében beadott kérvény fölött az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely Hrabovszky Zsigmon
dot igazolandónak véleményezi.) 

P a p p Z s i g m o n d *:Kérem a bizottság jelenté
sében említett kir. táblai Ítéletet fölolvastatni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : (olvassa az illető kir. 
táblai Ítéletet.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Papp Zsigmond! 
P a p p Zs igmond .* T. ház ! Én úgy gondolom, 

a kir. tábla e föloldó ítélete nem úgy értelmezendő, 
hogy valamint Csernák, úgy a perbe fogott Hra
bovszky is föl volna oldozva; sőt ellenkezőleg. A 
megyei, vagyis városhatósági törvényszék azt ha
tározta, hogy Csernák, mint lázító, s hatóságok 
elleni izgató, elítéltetik 5 Hrabovszkyra nézve pedig 
azt mondja, hogy a budai, mint az illető törvény
székhez tétessenek át az acták. A kir. tábla igen 
szabatosan jár t el, midőn kimondá, hogy ő is bűn
társ, de ne más törvényszék hozzon fölötte ítéletet, 
hanem az első. Kimondotta a kir. tábla, hogy őt 

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/6 m. 

szembesíteni kell és ítéletet kell fölötte hozni: te
hát ez által perbe van fogva. T. ház, én úgy 
hiszem, midőn arról van szó, hogy valaki fölött 
ítéljenek, és mi már előleg igazoljuk: azon ano
máliába jövünk, hogy ide kell majd folyamodni, 
vajon szabad-e kihallgatni őt a maga idejében? 
vajon szabad-e a ház engedelme nélkül fölötte íté
letet hozni? Én azt hiszem, a kir. tábla Ítélete igen 
szabatos, és ennek alapján Hrabovszkyt nem lehet 
igazolni. (Helyeslés.) Én legalább úgy gondolom, 
hogy a ki perben van,azt igazolni nem lehet, és ezt a 
törvény is világosan mondja, Igaz, hogy ezen tör-
vényczikk meghatározza azon eseteket, melyeknél 
fogva a perbe fogott nem lehet se választó,se választ-
ható.De hajói taglaljuk ezen czikket,benne van ez az 
eset is : mert lázítás és más vagyonának elrablása 
nem más. mint tolvajlás: mert 11,000 holdat el
venni valakitől nem csak izgatás, hanem a bűnök 
sorában is magában foglalja a megkurtítást, a ki
zsarolást, mert ezzel mást megrövidítünk és meg
sértünk. E szerint azt hiszem, hogy míg a per foly, 
nem lehet őt igazolni. (Helyeslés.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Szász Károly ! 
Szász K á r o l y : T. ház! Az állandó igazoló 

bizottság igazolási javaslatát arra fekteti, hogy az 
ujabb választás ellen beadott kérvények ujabb té
nyekről s ujabb izgatásokról, melyeket Hrabovsz
ky Zsigmond képviselőjelölt a törvény ellenére 
elkövetett, kellő bizonylatokat nem adnak elő; és 
egészen mellőzendőnek tartja az első választásnál 
fölmerült és vizsgálat alá vetett és Hrabovszky Zsig
mondnak a ház elé terjesztett lemondása által az 
utolsó pillanatban megakasztott tényeknek az utób
biakkal összeköttetését, s erről semmit nem akar 
tudni. Igaz, t. ház, ha valaki valamely első válasz
tás esetében itatja korteseit, s ha ezek, a választás 
megsemmisíttetvén, vagy a lemondás által uj vá
lasztás tétetvén szükségessé, józan fővel másodszor 
is megválasztják: az első ittasság mámora nem hat 
ki a második választás vitiálására. De ott, t. ház, 
hol olyan ígéretekkel, olyan izgatásokkal, olyan a 
társadalmi s birtokviszonyok teljes fölforgatásával 
fenyegető nagy rendbontással vannak a kedélyek— 
nem megmámorosítva,hanem talán nemzedékekre és 
hosszú időre megmérgezve, ott, uraim, a bor má
morának hamar elszálló füstjével nem tehetjük 
párhuzamba azt, a mi itt történt. (Helyeslés.) Az a 
kérdés, t. ház, vajon ilynemű izgatások, ily ve
szélyes megmámorosítása s megmérgezése a kedé
lyeknek, sőt egy egész nemzedéknek, vajon tény, 
vajon bebizonyított tényálladék-e ? De miként Ítél
jünk felőle, mikor Hrabovszky Zsigmond úr azon 
pillanatban, midőn az első választás tényéről a t. 
ház részéről a kirendelt vizsgálat befejeztetett, mi
dőn nyilt titok és köztudomású dolog volt, hogy 
a vizsgálat mindazon tényeket, melyek ellene föl-

20 
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hordattak, teljes erővel, teljes bizonyítékokkal el
látva, mutatta volna föl a képviselőháznak, midő'n 
csaknem köztudomású volt, hogy választásának 
megsemmisítése ama vizsgálat folytán ki fog mon
datni, azon pillanatban lemondott, és már most 
az igazoló bizottság jelentése szerint, azon egész 
tényállás, azon ellene elrendelt vizsgálat s annak 
eredménye örökre a semmiség tengerébe esnék 
vissza ? Én, t. ház ! ezt teljességgel nem pártolha
tom, mert oly természetüeknek látom azon izgatá
sokat, melyek az első választásnál elkövettettek, 
melyek a második választásra is, az én csekély 
fölfogásom szerint, vitiáló erővel hatottak. Én tehát 
nem elégszem meg az állandó igazoló bizottság 
azon nézetével, hogy az előbbi dolgok Hrabovszky 
lemondása által azon választás minden következ
ményeiben megsemmisíttetvén, örökre feledtesse
nek ; (Helyeslés) hanem, ha Hrabovszky Zsigmond 
mostani megválasztása igazolás alá kell hogy ke
rüljön : akarom látni azon akkori vizsgálat ered
ményét ; akarom látni azon tényeket és bizonyíté
kokat, melyek a mellett voltak; akarok Ítéletet 
hozni a fölött, vajon azok hathattak-e a második 
választásra is ? vajon befolyásuk tökéletesen meg
semmisült-e az első választásnak a lemondás által 
befejezett tényével? vagy pedig rontó, izgató ha
tásukat átvivén a második választásra is, ezt is, 
erkölcsileg legalább, megbélyegezetté teszik ? Nem 
.akarom kijátszatni a képviselőházat az által, hogy 
a megsemmisítés perczében visszalépjen a meg
semmisítendő, és talán eljárásánál fogva még bűn
vádi kereset alá is eshető képviselőjelölt; (Helyes
lés) azt akarom, hogy viszavettetvén az ügy az ő 
második megválasztása által az előbbi stádium
ba, a képviselőház az akkori vizsgálatba, mely 
teljesíttetett és a melynek irományai készen és 
tán be is vannak adva a képviselőház levéltárába, 
belebocsátkozzék; és attól kivánom fölfüggeszteni 
véleményemet: mert én ezt ép oly kevéssé talá
lom igazolandónak, mint a hogy megsemmisíten
dőnek tartottam az elsőt. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bobory Károly ! 
B o b o r y K á r o l y : T. képviselőház! Én egé

szen előttem szólott képviselőtársam véleményéhez 
járulok. Hrabovszky Zsigmond úr lemondása nem 
volt egyéb , mint a képviselőház félrevezetése. 
0 azon szándékát fejezte ki, hogy végleg lemond, 
s hogy czélja azon izgatottság megszüntetése, 
mely miatta Félegyháza városában uralkodik. A 
következményekből azonban látszik, hogy se ezen 
szándoka nem volt való, se czélja nem az: szán-
doka nem volt való, mert alig adta be nevezett 
lemondását, mint a kérvényből látszik, ugyanazon 
kortesek által isinéti megválasztására az agi-
tatio már megkezdetett; czélja sem volt az izga
tottság megszüntetése, mert azon izgatottság, és 

pedig fokozottan, fenáll most is. Czélja volt tehát 
egyedül a képviselőház félrevezetése; czélja volt 
egyedül az, hogy azon tények, melyek a vizsgálat 
által fölmerültek s a vizsgálat eredménye által Bö
szörményi képviselőtársunk részéről kimutattattak, 
hogy — mondom — ezen tények elhallgattatván, 
eltakarva maradjanak. Ámde ezen tények eredmé
nyei fenállanak most i s : ennélfogva én már csak 
azon tekintetből is kivánom megsemmisittetni ezen 
választást, mert állanak azon eredmények, melyek, 
ha most ezen második választása a képviselőház 
által meg nem semmisittetnék, a szegény elámí
tott népet tévedésében csak megerősítenék, és ezen 
megerősítés következményeiben netalán a birtokos 
osztály elleni némi merényletekre is fölbátorít
hatnák s az izgatottságot és békétlenséget Félegy
háza városában megörökíthetnék. (Helyeslés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Bónis Sámuel! 

Bóni s Sámue l : T. ház! Mielőtt az igazoló 
bizottság véleményéhez hozzászoknék , szüksé
gesnek látnám, hogy a háznak e tárgyban múlt
kor hozott határozata fölolvastassák. Emlékezte
tem a t. házat az akkor történtekre. Hrabovszky 
Zsigmond úr az igazolás előtt lemondott; e lemon
dása azonban a ház által nem vétetett csak egy
szerűen tudomásul, hanem e tárgyban határozat 
is hozatott. Ámbár azon határozat — ha jól emlé
kezem —• csak a költségeket illette, mégis tájé
kozás végett szükséges volna azt fölolvastatni. 

Yárady G á b o r : T. képviselőház! A hatá
rozat, melyet Bónis Sámuel képviselőtársam föl
említett, mint a t. ház emlékezni méltóztatik, csak 
Hrabovszky Zsigmond úr lemondására vonatko
zott, mert magok a vizsgálati iratok a képviselő
ház elé, mint én részemről meggyőződtem, mai 
napig sincsenek terjesztve. Itt nem lehet más hatá
rozatról szó, mint arról, mely akkor keletkezett, 
midőn Hrabovszky Zsigmond úr lemondását be
nyújtotta. 

Zsedéliyi E d e : T. ház! Hrabovszky Zsig
mond első választása ellen panaszok adatván be, 
a képviselőház a választás megvizsgálását rendelte 
el s a vizsgálattal Böszörményi László képviselő
társunkat bizta meg; de mielőtt az ő jelentése 
beadatott volna, Hrabovszky Zsigmond úr képvi
selői állásáról lemondott. Ezen lemondási levél fel
olvasása alkalmával Bónis Sámuel tagtársunk azt 
kívánta, olvastassanak föl a vizsgálati irományok 
azért ia, mert a költségek iránt ítélni kell, hogy 
ki viselje. Erre az elnök azt jelenté, hogy Hra
bovszky Zsigmond úr ez alkalommal arra kéri a 
házat , hogy napi dijai fizettessenek ki. Akkor 
Várady Gábor képviselőtársam és én magam is 
azon nézetben voltunk, hogy csak a vizsgálati 
irományok beérkezte után és az állandó igazoló 
bizottság jelentése után lehet ezen ügyben hatá-
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rozni; hanem Deáky Lajos tagtársunk azon észre- 1 
vételére, hogy a napi dijak kifizetését letiltani 
addig nem lehet, mig maga a vizsgálat befejezve 
nincs, a ház utalványozta a napi dijakat s egyszer
smind a központi bizottságot uj választás eszköz
lésére utasította. Ennyi történt akkor ezen ügy
ben ; méltóztassanak csak utána olvasni. Három 
hónap múlva már most Hrabovszky Zsigmond, 
lemondása daczára, megválasztatott, és, gondolom, 
június elején beadta megbízó levelét, mely akker 
az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatott. Az 
országgyűlés elnapoltatott, és így az igazoló bizott
ság csak hat hónap múlva adja be jelentését. Már 
most nem tudjuk, beérkezett-e azóta a vizsgáló biz
tos végső jelentése, nem tudjuk az eredményt, 
nem tudjuk, ki viselte tehát a költséget. A jelentés
nek egyik passusából azt látjuk, hogy azt párt
hívei fizették. A bizottság azt mondja jelentésé
ben, hogy semmi összeköttetésben nincsenek azon 
panaszok, melyek az első választás ellen tétettek, 
a mostaniakkal; azt mondja — és ebben igazsága 
van — hogy hiszen Hrabovszky azért nem téte
tett a képviseló'ségre képtelenné : és igy, miután 
másodszor megválasztatott, nem volt oka a bizott
ságnak elolvasni a biztos jelentését. Már most 
az iránt kérek felvilágosítást , elolvastatott-e a 
biztos jelentése ezeu bizottságban, hogy azt oly 
határozottan mondhatja, hogy a két ügy egymás
sal semmi összeköttetésben nincs ? másodszor, meg 
van-e a bizottság a választás tisztaságáról ugy 
győződve, hogy fölöslegesnek tartotta a további 
tárgyalást ? Mert ez összeköttetésben van. Tessék 
ez iránt fölvilágosítást adni: és azután a ház hatá
rozhat. (Helyeslés.) 

Zichy Antal előadó : T. képviselőház! A 
bizottság, niidon ezen ügyet tárgyalás alá vette, 
azonnal ugy látta a dolgot, hogy itt úgynevezett 
„question préalable", előleges kérdés elintézendő. 
Azért volt a bizottság véleménye is két részre 
osztva. Méltóztatott a t. ház az egész fölolvasást 
végig hallgatni és engem véleményünk első részé
nek előadása után félbe nem szakítani. Bátor va
gyok tehát ujolag visszatérni, s figyelmeztem a t. 
házat, hogy itt mindenek előtt azon elvi kérdés 
döntendő el , mielőtt a dolog érdemébe bocsátkoz
nánk : vajon a bizottság föladata volt-e tisztán azon 
választást megvizsgálni, melynek aetái kezénél 
voltak, t. i. Hrabovszky Zsigmond utóbbi megvá
lasztását? vagy pedig föladata volt-e kiterjesz
teni figyelmét és véleményt adni Hrabovszky 
Zsigmondnak legelső, korábbi megválasztására 
is, mely tényt az állandó igazoló bizottság Hra
bovszky Zsigmondnak közbejött lemondása által 
tökéletesen megszűntnek és elenyészettnek hitt? 
(Halljuk!) Bátor voltam, tőlem kitelhető rövidség
gel u g y a n , de mégis kimerítő módon előadni a 

bizottság indokait, melyek azt azon nézetre vezé
relték, hogy a két esetet egymástól különböző' 
esetnek vélje. A bizottság ki nem mondta sehol, 
mint Zsedényi képviselőtársunk méltóztatott vele 
mondatni, hogy az első megválasztás semmiképen 
sem függ össze a másodikkal; sőt a bizottság nem 
titkolhatta el maga előtt , hogy ugyanazon ind
okok — melyek, ha valók, lehetetlen, hogy mind
nyájunk roszalását ne vonják magokra — befoly
hattak a második választásra i s ; de a bizottság 
előtt fontosabbnak látszott azon elv, mely szerint 
a két eset, jogi szempontból véve, egymással össze 
nem zavarható, és külön tárgyalandó. 

Azon vizsgálat eredményét, niebyet a képvi
selőház megrendelt, a bizottság annál kevésbbé 
tudhatta, mert a t. háznak nincs még beadva : te
hát Zsedényi képviselőtársunk interpellátiójára, 
vajon olvastuk-e az actákat? egyszerűen nemmel 
felelek. Nem olvastuk azért, mert azok nekünk 
nem voltak kiadva. {Helyeslés.) 

De bátor vagyok kérdeni: vajon azon vizsgá
latnak, melyet a t. ház elrendelt, mi lehetett volna 
eredménye? Az eredmény a megválasztott képvi
selőre nézve legterhelőbb esetben más nem lehe
tett volna, mint ama választás megsemmisítése. 
Ezen választás megsemmisítése pedig egy uj vá
lasztás elrendelését vonhatta volna maga u tán ; de 
semmikép sem hiszem, hogy a képviselőház föl le
gyen jogosítva , hogy akár azt , kinek megválasz
tását egy ízben megsemmisítette, örökre eltilthassa 
képviselői állásától, (Fölkiáltások: Lehet!) akár pe
dig az illető választókat korlátozhassa szabad 
választási jogaik gyakorlásában. 

Meglehet, t. ház, hogy azon vizsgálatból Hra
bovszky képviselő ellenfelei elegendő okokat me
ríthettek volna, hogy ellene bűnvádi keresetet in
dítsanak. Ezen alkalom most is fenhagyatott, és 
ha elegendő adatok merültek föl, az illetőknek min
dig jogukban lesz, Hrabovszky képviselő ellen a 
maga módja szerint keresetet indítani, a mint hogy 
kereset indítva is volt; és Papp Zsigmond úr kép
viselőtársamnak legelső megjegyzésére , ki a kir. 
táblai ítéletet föloldónak nem tekinti, csak azt 
felelem, hogy nem is ezen fordul meg a dolog, s 
nem arra fekteti a bizottság a súlyt, hogy azon 
ítélet föloldó — noha kénytelen vagyok annak 
nevezni, mert az ítélet maga magát annak nevezk 
Itt az mondatik : (olvassa) „Az első bíróság ítélete 
föloldatik." Nem az ügy érdemében mondatott ki 
a föloldás , hanem fen van hagyva , hogy miután 
a bíróság ki fogja venni először Hrabovszky nyi
latkozatát , s szükség esetében szembesítéseket fog 
elrendelni, stb., majd akkor Hrabovszky ellen pert 
indithasson. De épen most jövök azon másik fö
lötte fontos elvre, mely a bizottság figyelmét ki 
nem kerülhette: vajon t. i. bárkinek is perbe foga-

20* 
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tása, akár legyen alapos, akár alaptalan, elegendő 
ok-e arra, hogy a megválasztott képviselőt állásá
tól megfoszszuk? (Nem!) U g y hiszem, fölösleges 
a t. házat figyelmeztetni azon veszélyekre, melyek 
az ezen elvből vonható következtetések miatt épen 
az alkotmányosságot fenyegetnék. Ú g y hiszem, 
ha rövid szavakkal fejezem is ki magamat, meg
értetem. (Helyeslés.) 

Hogy tehát visszatérjek azon kérdésre, vajon 
két külön eset fordul-e itt elő ? ez előzetes kérdés 
lévén, ha a t. ház a bizottság fölfogását nem he
lyesli , ha azt hiszi, hogy ezen megválasztás 
egy és ugyanazon esetet képez a korábbi megvá
lasztással, és hogy az illető okiratokat együtt kell 
tárgyalni : akkor csekély nézetem szerint a t. ház 
nem tehet egyebet, mint hogy a bizottságot oda 
utasítja, hogy az első megválasztást is vonja vizs
gálata alá , és az aktákat , melyek tárgyalására 
magát nem érezte se hivatva, se följogosítva, most 
újra tárgyalás alá vegye és azokról terjeszszen vé
leményes jelentést a ház elé. (Halljuk!) 

Méltóztassanak először az előzetes kérdésre 
nézve határozatukat kimondani. és talán azután 
megvitatni a dolog érdemét. 

SipOS Orbán : T. ház ! Mellőzve azt, hogy 
Hrabovszky Zsigmond úr választatása megsemmisí
tendő-e, vagy nem, egyedül azon kérdéshez aka
rok szólni, vajon, különválasztva az első válasz
tástól, lehet-e az utóbbira nézve határozni ? Sze
rintem, t. ház , nem. Habár én, t. ház , mint a 
jászkun kerület egyik kerületének megválasztott 
képviselője, meglehetős meggyőződést hoztam ma
gammal ezen házba Hrabovszky Zsigmond úr 
megválasztásáról, azért hallgatni akarok róla: 
hallgatni azért, mert hiszem, hogy azon meggyőző
dést az irományok ismerete után az egész ház magá
évá teendi. En az állandó igazoló bizottságnak azon 
nézetében, mely szerint az utóbbi választás az előb
bitől elkülönítve tárgyalandó, nem osztozhatom. Az 
okok, melyek valamely képviselő megválasztásá
nak megsemmisítését előidézhetik, szerintem kétfé
lék: vagy olyanok, melyek az alakra vonatkoznak; 
vagy olyanok, melyek a megválasztott képviselő 
személyéből folynak. Ha például valaki nagyko
rúságát még nem érte el, s e miatt első ízben vá
lasztása megsemmisíttetik, nem lehet azt mondani 
a bizottságnak a második választáskor , hogy az 
első választásnál fölmerült okot figyelembe nem 
veheti. Az tehát a kérdés itt is, hogy a megsem
misítésre talán alkalmul szolgáló ok olyan-e, mely 
a megválasztott képviselő személyiségéből foly"? 
Ha olyan, akkor az előbbi választásnál fölmerült 
okokat a másodiknál is tekintetbe kell venni: ezt 
pedig nem lehet tenni a nélkül, hogy az előbbi 
választás fölött történt vizsgálatot ne ismerjük. 
Azért osztozom Szász Károly képviselő társam 

azon nézetében, hogy az utolsó választást az előb
bivel együtt kell tárgyalni; és föntartom magam
nak akkorra véleményemet elmondani. (Helyeslés.) 

Jekelfalussy Lajos: T. ház! Mellőzve az 
elvi kérdést, én magában az igazoló bizottság je
lentésében látok olyast, mi véleményét nem igazol
ja: nevezetesen magának a bizottságnakjelentésébcn 
az van, hogy a második választás elleni folyamo
dásban azok, kik a választást reclamálják , kérik, 
hogy vétessenek tekintetbe az első választás után 
kirendelt vizsgálat actái. Tehát ezek az én véle
ményem szerint azon vélekedésben vannak, hogy 
az első vizsgálat actáiban elegendő alap van arra, 
hogy ezen választás megsemmisíttessék, és ezért 
fölöslegesnek tartják a vizsgálatot a második vá
lasztás ellen. Ha már most mi az elvet is meg akar
juk menteni — a mint meg is kell menteni—hogy 
t. i. a másik választás nincs semmi összeköttetés
ben az elsővel, akkor ennek természetes követke
zése az , hogy uj vizsgálatot kell elrendelni, mely
ben fölhasználandók a panaszkodók által az első 
választás ellen beadott panaszok és az akkori vizs
gálat eredménye. Hogy tehát ez ügyben az elv is 
meg legyeu mentve, és mi, kik itt mint birák 
ítélünk , lelkiismeretünket is megnyugtathassuk: 
vizsgálatot ajánlok. (Helyeslés.) 

Zsedényi Ede: B obory képviselőtársunk a 
fő súlyt arra fektette, hogy Hrabovszky akkor 
mondott le képviselői állásáról, mikor a vizsgálat 
még be nem volt fejezve, és épen ezen lemondása 

I által akarta megakadályozni a viszgálat folytatá-
| sát: tehát kellett valaminek lenni, a miért a to

vábbi vizsgálat megakadályoztatása kívánatos 
volt. Épen azért kérdeztem én, vajon az igazoló 
bizottság meg van-e győződve ezen második vá
lasztás tisztaságáról ? Erre azt a feleletet nyertem, 
hogy bizony voltak itt is olyan panaszok és ese
mények, melyek emlékeztetnek és összeköttetés
ben vannak az előbbivel. Már most kérdem az 
igazoló bizottságtól: miért nem ajánlott biztost, 
ki kiment és a választást megvizsgálta volna? 
Miután az előbbeni biztos nem adta be végső je
lentését, úgy, hogy az a bizottság kezéhez nem is 
jö t t : tehát már most szükséges megtudni, vajon 
a második választás tiszta volt-e vagy nem ? Ez 
iránt ugyanis maga a bizottság előadója sem tud 
nyújtani biztosítékot: azért azt hiszem, e tekintet
ben vizsgálatot kell rendelni. (Helyeslés.) 

KiSS M i k l ó s : T. képviselőház! Előttem szó
lott Jekelfalussy Lajos képviselőtársam nézetében 
osztozom annyiban, a mennyiben szerintem hi
vatva lett volna az igazoló bizottság figyelembe ven
ni az első választás ellen beadott panasz következ
tében elrendelt vizsgálatot; de nem osztozom né
zetében annyiban, hogy uj vizsgálat lenne szük
séges. Osztozván ugyanis Szász Károly képviselő-
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társam nézetében, hogy az első választást előidé
zett okok olyanok voltak, melyeknek hatása a 
másodikra is kiterjedett: az uj vizsgálat elrendelé
sét egyátalán nem tartom szükségesnek. Az ál
landó igazoló bizottságnak fölállított azon elve, 
hogy az első választás ellen elrendelt vizsgálat 
eredménye nem vihető át a másodikra, nézetem 
szerint nem ál l : ezért tehát oda lenne utasítandó 
az állandó igazoló bizottság, hogy figyelembe 
véve az első választás ellen benyújtott panasz 
folytán elrendelt vizsgálatot, annak eredményét 
azzal együtt tárgyalva, ezen választást újra vizs
gálja meg s adja be róla véleményét. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ó : Besze JánosJ " 
Besze János: T. ház! Miután az uj válasz

tás ellen panasz még nem adatott be. . . . (Fölki
áltások: Beadatott már! Derültség.) Ha az uj válasz
tás ellen panasz adatott be, mint most hallom, vé
leményem az, hogy a vizsgálatot mindenesetre 
meg kell tenni: mert az által, hogy Hrabovszk}' 
Zsigmond ismét követ akar lenni, előbbeni lemon
dása megszűnt; pedig csak előbbeni lemondása 
következtében nem tárgyaltatott az első vizsgálat. 
S minthogy ujabb panaszok is vannak, minden az 
első vizsgálatra vonatkozó iratokat kiadatnám a ki-
küldendő vizsgáló birónak. Mert én is vizsgálatot 
kívánok, annyival inkább , hogy kitűnjék, vajon 
Hrabovszky Zsigmond jövendőre nézve választha
tó-e vagy nem ? Mert nem elég kimondani, hogy a 
választás megsemmisíttetik: mert a nép, mely nagy 
remények által annyira el van csábitva. megválasz
taná őt ötvenszer is, ha ki nem mondatik az is, 
hogy jövőre választható lesz-e ismét, vagy sem ? 
Azért vizsgálatot kívánok, s a vizsgálati jelentés 
következtében majd itél a ház. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bónis Sámuel! 
BÓniS S á m u e l : T. ház ! Megvallom. az ál

landó igazoló bizottságnak nem kellett volna a 
vizsgálati iratokat úgy egyszerűen félretennie: 
mert ha megolvasta volna a háznak e tárgyban 
hozott határozatát, látta volna , hogy midőn Hra
bovszky Zsigmond lemondása elfogadtatott, egy
szersmind egyenesen ki lett mondva , hogy a vizs
gálati iratok annak idején tárgyalandók a végett, 
hogy kitűnjék belőlök, vajon hibás-e Hrabovszky 
annyira, hogy meg kelljen fizetnie a vizsgálati 
költségeket? Ennélfogva véleményem szerint ezen 
vizsgálati iratokat ki kellene adni az állandó igazoló 
bizottságnak, hogy adjon véleményt az iránt , va
jon a Hrabovszky elleni vizsgálatból kitünik-e hi-
bássága annyira, hogy a költségeket meg tartoz
zék fizetni ? Ha pedig ezen vizsgálatból az is ki
tűnnék , hogy oly hibát követett el , mely válasz-
tatási képtelenségét vonná maga után . a tekintet
ben is vegye figyelembe az iratokat a bizottság. 
Én tehát e tárgyat az állandó igazoló bizottsághoz 
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utasítanám a végett , hogy az iratokat e teki ntet-
ben is figyelembe vegye. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Stefanidesz Henrik ! 
Stefanidesz Henrik: Én osztozom Szász 

Károly képviselőtársam nézetében, és épen azt 
akartam mondani, a mit Bónis Sámuel képviselő
társam előadott. Csak azt kívánom még hozzá tenni, 
hogy a vizsgálat tételére kiküldött képviselőtár
sunk Böszörményi László utasittassék a vizsgálati 
iratok beadására. (Fölkiáltá*ok: Beadta már!) 

Tóth Vilmos jegyző: G-ajzágó Salamon S 
Gajzágó S a l a m o n : T . ház! Az állandó iga

zoló bizottság véleményének támogatására föl aka
rom hozni először is azt, hogy azon kérdést, vajon 
Hrabovszky Zsigmond vétkes-e annyira, hogy a 
vizsgálati költségeket ő fizesse meg, már el van 
intézve az által, hogy a mellékelt irományokból 
kitűnik, hogy azon költségek be vannak már fizet
ve olyformán, hogy azokat Hrabovszky választói
nak többsége jószántából fizette be. Ennek követ
keztében nem látta az állandó ig-azoló bizottság1 

többé szükségét annak, hogy kutassa azt, a mi 
a mellékelt irományokból csakugyan világosan 
kitetszik. 

A mi az állandó igazoló bizottság jelentésének 
másik részét illeti, vajon Hrabovszky Zsigmondnak 
második választása együtt tárgyalandó-e az elsőre 
vonatkozó vizsgálattal ? e részben véleményem tisz
tán az, hogy ezen két eset együtt semmi esetre 
se tárgyalandó ; és ezen kinyilatkoztatásomban nem 
csak arra figyelek, a mi az irományokból kitűnik, 
hanem különösen figyelek az alkotmányos szem
pontra. Én, t, ház. nem hiszem, hogy, ha azon vizs
gálatról beadott jelentés e házban tárgyaltatott vol
na, e ház belebocsátkozhatott volna annak megítélé
sébe, vajon Hrabovszky Zsigmond örökre elüttes
sék-e választhatási képességétől? Ez nem a mi 
dolgunk, hanem a törvényszék dolga. Nekünk 
mind régibb, mind ujabb törvényeink azt mondják, 
hogy senki másképen, mint bírói ítélet által el nem 
marasztalható; és e ház nem tette volna és nem is 
tehette volna azt, hogy Hrabovszkyt saját hatalmá
ból választhatási képességétől elüsse. Miután tehát 
Hrabovszky lemondott, ezen első választás be van 
fejezve; és igen helyesen jegyzé meg az előadó úr, 
hogy e ház maga nem tehetvén mást, mint azt, 
hogy a választást megsemmisitse, ez által az első 
választási actus befejeztetett, s tiszta lélekkel me
gyek át a második választás körülményeinek meg
vizsgálására. Véleményem tehát az, hogy e két 
választás nem együtt, hanem az utóbbi külön tár
gyalandó. (Szavazzunk!) 

Várady Gábor: T. ház! Nem akarok a 
tárgy érdeméhez szólani — ezt Zichy és Grajzágő 
képviselő urak megtették, és előadásaik teljesen 
indokolják az igazoló bizottság eljárását — ; hanem 
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miután némely képviselő épen ezen eljárás szaba
tosságát támadta meg, szükségesnek tartom, hogy 
a t. háznak e tárgyban hozott határozatát fölolvas
sam. Ez következőkép szól: (olvassa) „ Olvastatott 
Hrabovszky Zsigmond félegyházi képviselőnek le
mondása. A képviselőház által a lemondás elfogad
tatván, az elnök oda utasíttatott, hogy az illető' 
központi választmány által uj választás eszközöl
tessék, és egyúttal határoztatott, hogy, az eszköz-
lött vizsgálat költségeinek megtérítése végett, an
nak idejében a vizsgálati iratok tárgyalás alá vé
tessenek." Miután a t. ház csak azon érdekből 
rendelte a vizsgálati irományok előterjesztését, hogy 
a költségek megtérítése fölött határozhasson, az 
irományokból pedig kitűnik, hogy a költségek 
megtéríttettek: épen a ház határozata iránti tiszte
letből nem volt szabad az igazoló bizottságnak 
ezen vizsgálati irományoknak bővebb tárgyalásába 
bocsátkozni. Ha azonban a t. ház méltóztatik ren
delni, hogy, határozatával ellenkezőleg, a bizottság 
az első vizsgálati iratokat mégis tárgyalás alá 
vegye, akkor a bizottság kötelességének fogja is
merni, ezt teljesíteni. 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház ! . . . (Nem lehet 
kétszer szólni ugyanazon tárgyhoz!) 

H o r v á t h K á r o l y : Tisztelt ház! Méltóztas
sék fölolvastatni azon kérvényt, mely a második 
választásra vonatkozólag beadatott. (Nem szüksé
ges!) Itt igazságszolgáltatáról van szó: azért, úgy 
hiszem, minden adatot ismernünk kell, melyre a 
ház határozatát alapithatja. 

Z i c h y Antal e l ő a d ó (fölolvassa az illető kér
vényt.) 

H o r v á t h K á r o l y : Csak azért kértem e kér
vény fölolvastatását, hogy meggyőződjünk, vajon 
az illetők a második választás irányában is éltek-e 
ugyanazon panaszszal, melyet az első ellenében 
fölhoztak: s ime! meggyőződhetett a t. ház, hogy 
másodszor is csakugyan éltek ugyanazon panasz
szal. Ez itt a döntő tény. Nem osztozom azon né- , 
zetben, hogy ha valamely választás ellen első íz-
ben panasz emeltetett, és ha másod izben ujabban 
panasz nem emeltetnék, azt akkor is tekintetbe kel
lene venni; sőt Sipos Orbán képviselőtársunk sza
vaira bátor vagyok még megjegyezni, hogy ha 
kiskorú választatott, a háznak csak akkor áll joga- [ 
ban a kiskorúság miatti érvénytelenséget kimon- I 
dani, ha az ellen panasz adatott b e : ha ellenben j 
ily panasz nem adatott be, akkor a háznak nem 
áll jogában a kiskorúságért az illető képviselő ké- j 
pességét külön kétségbe vonni. Itt is úgy aü a do
log. Az a kérdés: vajon a panaszlók most másod 
izben is panaszkodnak-e, s állitják-e, hogy a második 
választásra is befolyással voltak azon körülmények, 
melyek az első alkalommal fölmerültek ? A panasz- J 
ók azt állítják, hogy igenis! A t. ház ennek foly

tában köteles elrendelni, hogy ezen panaszok meg
vizsgáltassanak; miután pedig ez ügyben már kül-
dénk ki biztost, hogy ez ügyet megvizsgálja, ezen 
vizsgálatnak eredménye szükséges, hogy a t. ház 
elé terjesztessék. Ujabb kiküldetésnek, nézetem sze
rint, csak akkor volna helye, ha netán azon vizsgá
lat nem lenne kielégítő, nem lenne teljesen kime
rítő. Most azonban azt hiszem, hogy a t. ház egye
lőre arra utasíthatja a bizottságot, vegye vizsgálat 
alá a kiküldött biztos által beadott vizsgálati ira
tokat, és azután terjeszsze elő véleményét. 

R á d a y Lász ló gr . : Tisztelt ház! Én, mint 
az állandó igazoló bizottság egyik tagja — csu
pán azért, hogy e tárgyalás tovább ne folytattassék 
— bátor vagyok megjegyezni, hogy azon okok, 
melyek itt már többször kimeritíettek, vezették 
arra a bizottságot, hogy a két esetet különválasz-
sza, s magára az ügy érdemére vonatkozólag, az 
első választás ellen beadott irományokat a máso
dik választás alkalmával beadottakkal ne hozza 
összeköttetésbe. Egy fő ok erre az is volt — mél
tóztassanak visszaemlékezni— hogy midőn e ház
ban kérdés merül föl az iránt, hogy a költségek 
megfizettessenek-e. vagy ne ? a határozat igen vi
lágosan azt monda, hogy a költségek meg lévén 
fizetve, az ügyet tovább tárgyalni nem kell. Mi
után e határozat megvolt, szerintem igen helyesen 
járt el a bizottság, hogy a kérdést nem tárgyalta. 
Ha most méltóztatnak megrendelni a tárgya
lást, igen természetes, hogy a bizottság tárgyalni 
fogja. 

T ó t h VilntOS j e g y z ő : Többen nincsenek 
följegyezve. 

Elnök: T. ház! A tanácskozásokból azt vet
tem észre, hogy a t. ház mindenek előtt azt a kér
dést kívánja eldönteni: vajon a két választás együtt 
tárgyaltassék-e, vagy pedig elkülönittessék? (Zaj. 
Ellenmondás.) 

SzáSZ K á r o l y : Azt hiszem, a szabályok 
értelmében legelébb azon kérdést kell kitűzni: 
elfogadtatik-e az igazoló bizottság véleménye, 
vagy nem ? 

E l n ö k : Magam is oda akartam visszatérni, 
ha félbe nem szakitnak. Minthogy az állandó iga
zoló bizottság véleménye az , hogy a két vá
lasztás elkülönittessék : méltóztassanak fölállni 
azok, kik az állandó igazoló bizottság véleményét 
pártolják. 

Bánó József ; Én úgy hallottam, s igen kö
zel ülök előadó úrhoz, hogy nem az volt a véle
mény, a mit az elnök úr mondani méltóztatott; 
hanem az igazoló választmány véleménye az, hogy 
igazoltassák a képviselő, (ügy van !) Ha tehát mél
tóztatik kérdést föltenni, legegyszerűbb kérdés ez: 
elfogadtatik-e az igazoló választmány vélemé-
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jiye, vagy nem ? Ez után következik a további. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen ezt akartam mondani, és így 
kívántam a kérdést föltenni. Méltóztassanak azok, 
kik a bizottság véleményét elfogadják, fölállni. 
(Megtörténik.) Az igazoló bizottság véleménye 
nincs elfogadva. — Méltóztassanak már most fel
kelni azok, kik az első' választás következtében tett 
vizsgálatot a bizottság által szintén tárgyalás alá 
kivánják vétetni. (Megtörténik.) A többség véle
ménye az , hogy az első választás következtében 
véghez vitt vizsgálatot a bizottság vegye tárgya
lás alá, és azután adja be jelentését. Ennélfogva 
Böszörményi képviselő úr föl lesz szólítandó, 
adja be jelentését; ez beadatván, a bizottság 
azt tárgyalni és a fölött véleményét nyilvání
tani fogja. 

Zichy A n t a l e lőadó (folytatólag olvassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését Széky Péter heves
megyei tisza-abádi választókerületi képviselő igazolása 
tárgyában. A bizottság Széky Pétert, a szabályszerű 30 
napi határidő megtartása mellett, igazolandónak véle
ményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Széky Péter, a tisza-abádi kerü
let képviselője a szabályszerű 30 napi határidő 
fentartása mellett igazoltatik. 

Szmrecsány i Dár iusz : T. ház! Van sze
rencsém Árvamegye majdnem összes mezővárosai 
és helységei elöljáróinak és közönségének abbeli 
alázatos kívánságát a t. ház elé terjeszteni, hogy 
Árvamegye területén egy alsó ipartanodával egye
sitett gymnasiumnak országos közköltségen leendő 
megalapítását magas pártfogásával eszközölni mél
tóztassék. Minthogy ezen tót ajkú nép mindenkor 
nagy jeleit adá hazafiságának, s az árvái lakosok 
már 1861-ben az akkori alkotmányos hatóságnak 
azt jelenték ki, hogy, tót anyanyelvük mellett, 
gyermekeiket magyar nyelvben is oktatni kiván
j á k : hiszem, hogy a t. ház ezen nép ezen kérel

mét méltányolni és pártolni fogja, annyival in
kább, mert ez által az a közhazához való igaz r a 
gaszkodását fejezi ki. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz lesz uta
sítandó. 

Hosszú képviselő úr fog jelentést tenni. 
HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 

igazoló bizottság jelentését Traioschenfels Emil képvi
selőnek, Gidl József és Wagner Frigyes segesvári kép
viselők választás körül véghez vitt vizsgálatárólbeadott 
jelentése fölött. Az igazoló bizottság Gull József és 
Wagner Frigyes választását megsemmisítendőnek, a 
költségvetési bizottság által megállapítandó vizsgálati 
költségekben a vesztes feleket elmarasztalandóknak, az 
új képviselő-választást pedig oly meghagyással véle
ményezi elrendelendönek, hogy az összeírást munkála
tok az erdélyi királyi fökormányszéknek 1866. évi 
január 10-én 890." sz. a. kibocsátott lUasitása értelmé
ben újból készíttessenek el. Atalános helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság ja
vaslatát elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva e 
választások megsemmisíttetnek, s mindaz, mit az 
állandó igazoló bizottság javaslatba hozott, telje
síttetni fogf. 

A mélt. főrendek holnap ülést fognak tartani. 
Hogy a császárné ő felsége üdvözletére küldendő' 
bizottság iránti határozatot át lehessen holnap a 
mélt. főrendekhez vinni, ezen határozat még ma 
hitelesíttetni fog. 

Dinitrievics Milos jegyző (fölolvassa az 
erre vonatkozó jegyzőkönyvi határozatot. Helyeslés.) 

E l n ö k : Más tái'gy nem lévén, a legköze
lebbi ülés napja a szokásos módon tudtul fog 
adatni. 

A költségvetés bizottsági tagjait kérem, mél
tóztassanak holnap délelőtti 11 órakor, üléstartás 
végett, az elnöki szobában megjelenni. Ma pedig a 
jegyzőkar tagjait kérem, hogy tanácskozás végett 
az ülés után még itt maradni niéltóztass'anak. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 
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LXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. deczember 20-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatik Moisil Gergely megbízó levele. A mindkét ház által elfogadott fölírat, megpecsételtetvén s alá
íratván, a főrendekhez átküldetik. A képviselőház tisztjeinek és szolgáinak október haváról elmaradt fizetésök, Gaal József képviselő
házi írnoknak pénztári számadások rovatolasáért 100 ftnyi díj, Pap Lajosnak vizsgálati költsége, Dobozy Mihály képviselőházi irat
tárnok özvegyének pedig negyedévi fizetése utalványozandónak hataroztatik ; egyszersmind elhatározza a ház, hogy képviselőházi 
tisztek és szolgák halála esetén az illetők özvegyeinek vagy törvényes örököseinek a fizetés negyedévi részlete kiadandó. A költség
vetés deczember havára elfogadtatik. Az ülések újév utánig elhalasztatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. ll1/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni. A szólani kívánók ne
veit Ocsvay Ferencz jegyzi. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

DimitrieviCS MiOS j e g y z ő (olvassa a de
czember 18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Moisil Gergely naszódvidéki monor-
kerületi képviselő úr bemutatja megbizó levelét. 
Az állandó igazoló bizottságnak lesz átadandó. 

Szlávy József főispán s főrendi jegyző úr a 
máit. főrendeknek a fölirat tárgyában készült üze
netét fogja átadni. 

Szlávy József főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé lép) : A főrendek azon föliratot, melyet az 
ő felsége által f. évi nov. 17-kén kelt kegy. kir. 
leiratra a t. képviselőház készített és a főrendek
kel hozzájárulás végett közölni szíveskedett, teg
napi napon tartott ülésükben tárgyalás alá vévén, 
azt egész tartalmában elfogadták, (Éljenzés) és en
gem megtuztak, hogy az e tárgyban hozott ha
tározatot magában foglaló jegyzőkönyvi kivo
natot a t. képviselőháznak átadjam, melyet is 
ezennel szerencsém van a ház asztalára letenni. 
(Éljenzés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa a főrendi 
jegyzőkönyvi kivonatot. Helyeslés.) 

E l n ö k : A fölirat már most, miután mindkét 
ház részéről fog szólani, ahhoz képest lesz kiigazí
tandó és aláírás végett a mélt. főrendekhez átkül-
dendő. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Talán fölolvashatnék 
azon szakaszokat, melyekben a kiigazítások szük
ségesek? (Halljuk!) 

Az első szakaszban ez ál l : „Mi, a nemzet 
képviselői, bizton remélettük." It t „a nemzet kép
viselői" kihagyható és azt mondhatjuk: „Mi biz
ton remélettük." 

Továbbá az 5-dik szakaszban, hol ez a hely 
fordul elő: „Mely utón törekedjünk a kitűzött 
czél felé, ha az egyetlen út, melyet nekünk, mint 
a nemzet képviselőinek követnünk szabad, az al
kotmányosság útja el van előttünk zárva," ki
maradhat: mint „a nemzet képviselőinek," és 
mondhatjuk: „melyet nekünk követnünk szabad." 

A 9-dik szakasz ezen soraiban: „Nekünk, a 
! nemzet képviselőinek azt a jogot, hogy a trón és 
| haza érdekében a fejedelemmel, mint a törvény-
I hozás másik részével egyezkedjünk, az alkotmány 
j adja," ismét kihagyható: „a nemzet képviselőinek." 

A 13-ik szakaszban ezen mondat: „Mi f. évi 
marczius 1-én 67 tagból álló küldöttséget biztunk 
meg e tárgyban," ekként lenne módosítandó : „A 
képviselőház a f. évi mar. l-jén 67 tagból álló kül
döttséget bízott meg e tárgyban." 

Végre a 15-ik szakasz ezen mondatában : 
„Mert azt képviselői állásunk, a törvény, az alkot
mányosság, hazánknak és a trónnak érdeke, és lel-
kiösmeretünk egyaránt tiltják," ezen szavak he
lyett: „képviselői állásunk" tehetnők: „törvényho
zói állásunk." 

E l n ö k : E szerint fog tehát a fölirat módosít
tatni s fél óra múlva hitelesíttetni. 

A mi az üdvözlő küldöttséget illeti, erre 
nézve a küldöttségek elnökei érintkezésbe fogják 
tenni magokat egymással. 

Fél órára fölfüggesztetik az ülés. Fél óra múlva 
a fölirat föl fog olvastatni és aláíratni. 

(Félórai szünet nmlva:) 
A fölirat, mind a két ház nevében szerkesztve, 

föl fog olvastatni. 
Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a föliratot *), 

mely aztán megpecsételtetik s aláiraiik.) 
E l n ö k : T. ház! Méltóztassék beleegyezni, 

Lásd az Irományok 49-dik számát. 
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hogy a ház részéről a fölírat átadásával Andrássy 
Gyula gr. alelnök úr bizassék meg. (Helyeslés.) 

A föliratot Tóth Vilmos jegyző iír a d. u. 3 
órakor tartandó főrendi ülésbe aláírás végett át 
fogja vinni. (Helyeslés.) 

Dósa Elek képviselő úr betegsége miatt az 
üdvözlő küldöttségben részt nem vehetvén, méltóz
tassék a t. ház beleegyezni, hogy őt Tisza Lajos 
képviselő úr helyettesíthesse az üdvözlő küldött
ségben. (Helyeslés.) 

Rajner Pál képviselő úr a költségvetési bi
zottság részéről fog előadást tartani. 

R a j n e r P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság jelentését, mely a képviselőház tiszteinek és 
szolgáinak az országgyűlés elnapolása után október 
haváról elmaradt fizetésűket utalványoztatni vélemé
ny ezi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az elmaradt fizetés az elnökség által 
u talványoztatni fog. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését, mely Gaál József háznagyi írnoknak 
a pénztári számadások rovatos elkészítéseért 100 o. é. 
frtot véleményez utalványoztatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez is utalványoztatni fog. 
Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi

zottság jelentését, mely Pap Lajosnak Pethe András 
kolozsi képviselő választása vizsgálata tárgyában föl
merült 251 frt. 36 kr. költségei kimutatását helyesel
vén, ennek előleges utalványozását a képviselőház pénz
táraiból véleményezi. Helyeslés.) 

Elnök.- Szintén utalványoztatni fog. 
Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi

zottság jelentését, mely Hobozy Mihály képviselőházi 
irattárnok közbejött halála alkalmából véleményezi, 

I hogy a képviselőházi tisztviselők és szolgák halálának 
i esetében, azok Özvegyei és törvényes örökösei számára, 
\ fizetésöli egy negyedévi .részlete az elnökség' által utal-
j ványoztassék, s ez történjék már a jelen esetben is. 
• Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye tehát elfo-
j gadtátik. 

Szentk irá ly i Mór: Ha ez csak a jelen esetre 
történik, nekem semmi észrevételem nincs. Hanem 
itt elv mondatik ki a jelen esetre és jövőre. Azt hi
szem, ezt minden esetben külön kellene meghatá-

! roznunk, nem pedig most csak röviden elhatároz-
í nunk: mert gondoljuk meg-, hogy ez általános sza
bály akar lenni, mely a jelen és jövőre, tehát min
den esetre szól. (Közbeszólás: Már elfogadtuk!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatik a t. ház úgy, mint 
| véleményezve volt, a költségvetési bizottság javas-
latát egész átalánosságban elfogadni ? (Elfogad-

juk!) Az elnökség tehát a szerint fog intézkedni, 
| a mint a, t. ház méltóztatott elfogadni. 

Most a háznak a fölirat módosítására vonat
kozó határozata fog hitelesíteni. 

T ó t h Vilmos j egyző (fölolvassa a határo
zatot. Helyeslés.) 

I E l n ö k : A határozat tehát hitelesítve van. 
A mai ülés az utolsó lévén, t. ház! ez évben, 

midőn a t. ház tagjainak boldog uj évet kívánok, 
boldogabbat, mint a múlt volt, egyszersmind bátor 
vagyok kijelenteni, hogy az uj év 3-ik napjáig, a 
közbejövő karácsonyi napok, egyszersmind a keleti 

I vallásbeliek ünnepe miatt is, ülések nem fognak 
I tartatni. Ezzel az ülést eloszlatom. (Fölkiáltások: Él
jen az elnök!) 

Az ülés végződik d. u. 121/i órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . 111. 
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LXXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 12 dikén 

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

T á r g y a i : Bemutattatnak : Vueseties István és Sipos Ferencz megbízó levelei; Végess Andor panasza az abádazalóki 
képviselőválasztás el len; Baszler bécsi lakos röpirata a pénzügyi viszonyok rendezéséről; Szabadka városa panasza az adónak kato
nai behajtása el len; Temesvár városa kérvénye a városnak Fiúméval ós Araddal leendő vasúti összeköttetése i r án t ; Üimitrievics Dá
nielé a törökbecsei szolgabiróság ellen tett vizsgálat tikéi-ének eszközlése i rán t ; Soltész Sándoré a szabolcsi közmunka körül s a to
kaji uradalomban elkövetett csempészkedések megvizsgálása i r án t ; Szalatkay György panasza a veszprémi törvényszék e l len: 
Gots Jánosé egy zsidónak adott husméresi engedély ellen ; Krausz Dávidé a cs. kir. financzhatóság itéiete ellen ; László István 
kérvénye honvédi nyugdija s Nagy Eleké és társaié katonatiszti fizetésök utalványoztatása i r án t ; Lisznyai Damó Eleké s Pálé öröksé
gük átvebetése i rán t ; Kováci Péteré kapusi illetménye utalványoztatása i r án t ; Pollák Chajim javaslata a héber iskolák és népnevelés 
ügyében ; Hart inger Antal nemzetgazdasági t áb lá i ; Obrovácz község kérvénye a dohánytermelés megengedése i r án t ; csákvári volt 
urbéreseké telkeik úrbéri természetüeknek nyilvánítása i r án t : Gegus Dániel magyarra fordított Corpus Juris-a : végre Kálóczy Lajos 
és Pi-rczel Béla képviselők nyilatkozata, hogy hivatalt vállalván, új választás alá bocsátják magokat. A ház kijelenti abbeli várako
zását, hogy minden képviselő, ki képviselővé történt választása után az országgyűlés folyama alatt kormányi kinevezéstől függő hiva
talt vállal, magát új választásnak veti alá. Benyujtatik a számadásvizsgáló bizottság kettős jelentése. Deák Ferencz indítványa s föi-
irati javaslata a hadkiegészítés ügyében kiadott rendelet iránt, valamint Madarász indítványa ugyané tárgyban benyujtatván, a két in
dítvány tárgyalási napja kitüzetik. Vay Sándor b . és Puskariu János végleg igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V2 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievics Milos, a szól
ni kívánók neveit fogja jegyezni Tóth Vilmos. Az 
utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 

Tóth Vilmos jegyző (olvas sa az 1866. évi 
deczember 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: A múlt ülés jegyzökönyve hitelesít
tetik. 

Be fogom mutatni a tisztelt háznak az idő 
közben beérkezett irományokat. 

Vueseties István, Torontálmegye zsombolyai 
választó kerülete résziéről megválasztott képviselő 
megbízó levelét, valamint Sipos Ferencz, Bereg-
megye felvidéki kerülete képviselőjéét, az állandó 
igazoló bizottságnak leendő kiadatás végett van 
szerencsém bemutatni. 

Végess Andor a hevesmegyei abádszalóki 
képviselőválasztást a választás közhírré tétele és 
határnapja közötti idő rövidsége miatt megsemmi
síttetni kéri. E kérvény szintén az állandó igazoló 
bizottságnak lesz kiadandó. 

Baszler. bécsi lakos, a pénzügyi viszonyok 
rendezésére vonatkozó röpiratot küldött be több 
példányban, melyek közül egy példány a képvi
selőház levéltárába teendő, a többi pedig a kép
viselő urak közt kiosztandó. * 

Szabadka városa közönsége az adónak kato
nai erővel behajtását kéri megszüntetni. 

Temesvár városa közönséere Temesvár váro

sát az arad-eszék-fiumei vasútvonalba belevonat
ni és Aradnak Temesvárral leendő vasúti össze
köttetését kéri kieszközöltetni. 

Dimitrievics Dániel a törökbecsei szolgabiró
ság által elkövetett hivatalbeli visszaélés tárgyá
ban tett vizsgálat sikerét kéri. 

Soltész Sándor, szabolcsmegyei rakomazi la
kos, a megyei közmunkaügyben 50.000 forintra, 
nem különben a tokaji uradalomban 150,000 fo
rintra menő csempészkedések megvizsgáltatásáért 
esedezik. 

Szalatkay György,veszprémi lakos,egy apolg. 
törvényszék által örökösödési ügyben ellene ho
zott ítéletet sérelmesnek panaszolván, orvoslást kér. 

Gots 'János, mezó'szepesi mészáros czéhmes-
ter, az ottani főszolgabíró által Schaeffer izraeli
tának adott husméresi engedélyt megszüntetni 
kéri. 

Krausz Dávid, tolnamegyei lakos, a csász. kir. 
fiiláncz hatóság által ellene hozott Ítéletet jogta
lannak panaszolván, annak végrehajtását megaka
dályoztatni kéri. 

László István, seregélyes! fehérmegyei la
kos, a részére 1849. évi jul. elsejétől fogva na
ponkinti 6 ezüst krajezárban biztosított, 16*66. 
évi deczember végéig 639 frt 18 krra p. p . rugó hon
védi nyugdijának az illető hadi pénztárból való 
utaltatását kéri elrendelni. 

Nagy Elek és társai, volt székely katonatisz
tek, szolgálati idejökhöz mérsékelt évenkinti fize
tés nyerhetését kérik kieszközölni. 
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Lisznyai Damó Elek és Pál, nagybátyjuk, né
hai Szotyori Benjáminról hátramaradt fekvő' ingat-
lanjoknak kezökre jutásának eszközöltetését kérik. 

Mindezen bemutatott kérvények a kérvényi 
bizottsághoz tétetnek át. 

Kovács Péter, múzeumi kapus, m. évi július 
elsejétől ugyanaz évi decz. 15-ig- járó illetményét 
kéri elrendelni. A költségvetési bizottságnak ada
tik át véleményadás végett. 

Pollák Chajim, hódmezővásárhelyi hittanár, 
a héber vallású iskolák és népnevelés ügyében ja
vaslatokat terjesztvén elő, azokat a vallás és köz
oktatási bizottság által figyelembe vétetni kéri. Az 
illető bizottsághoz fog áttétetni. 

Hartinger Antal, bécsi kőnyomdász, általa ki
adott nemzetgazdasági tábláknak terjesztését kéri 
az iskolák számára való megvétel által pártolni. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Bács-Bodrogmegye Obrovácz községe a do
hánytermelés megengedése iránt esedezik. Szin
tén a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Fehérmegyei Csákvár mezőváros több úrbéri 
lakosai, az uradalmilag elfoglalt telkeik visszaszerzé
seért indított perben a törvényszéki ítéletet sérel
mesnek panaszolván, kérik, hogy telkeik úrbéri 
természetüeknek nyilváníttatván, a48-iki törvények 
kedvezményében részesüljenek. Szintén a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatik.' 

Gegus Dániel a Corpus Jurist magyarra for
dítván, munkája egy díszpéldányát kormányzati 
utón a t. képviselőház számára meg'küldötte. A le
véltárba lesz teendő. (Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző föl fogja olvasni Kálóczy 
Lajos nyilatkozatát. (Halljuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvas): „T. képviselő
ház ! Az alapitványi alapok ő cs. kir. ap. felségé
nek 1865-ik évi nov. hó 24-ikei legmagasabb el
határozásával a pénzügyi közegek törvénytelen 
kezelése alól kivétetvén, az 1848-ik évben isfenál-
lott kerületi gazdasági főtiszti állomások egyikére 
kineveztettem. Ennek folytán csekély tehetségemet 
a közszolgálatnak — eddig az országos vagvon 
nagy kárára elhanyagolt — ezen ágára fordítani 
óhajtom. Jelen hivatalos állásom azonban nem 
változtathatja meg' a politikai téren eddig vallott 
elveimet, a melyekhez ezentúl is hű fog'ok marad
ni. Mégis, miután jelen hivatalos állásomat kép
viselővé választatásom után vállaltam el, alkalmat 
kívánok nyújtani küldőimnek arra, hogy választói 
jogukat újból gyakorolva, akaratukat akadálytala
nul érvényesíthessék. Ez okból képviselői állásom
ról ezennel lemondok. Midőn magamat a t. ház 
tagjainak nagybecsű emlékébe ajánlanám, mara
dók a t. képviselőháznak Pesten, 1867-ik január 
7-én, alázatos szolgája Kálócz}' Lajos m.k . Győr-

megye peri v. kerülete által megválasztott orszá
gos képviselő." 

E l n ö k : Győrmegye központi választmánya 
uj választás eszközlésére fog fölszólíttatni. (Helyes
lés.) Föl fog továbbá olvastatni Perez el Béla nyi
latkozata. (Halljuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvas): „Mélyen t. 
képviselőház! Jóllehet meggyőződésem szerint 
törvénykönyvünkben úgynevezett incompatibili-
tási törvény elő nem fordul, de az eddigi ország
gyűlési gyakorlatokból sem volna az kimagyaráz
ható, s jóllehet ennélfogva hivatalba léptemkor 
annál kevésbbé hittem törvényes kötelességemnek, 
képviselői állásomat egy ujabb választástól tenni 

j függ'ővé, minthogy én azt haladék nélkül válasz-
| tóimmal tudatván, ezek által bizodalmok megújí

tott kijelentésével tiszteltettem meg: mindazonál
tal, mint tagja ezen képvielőháznak, nem tehetem, 
hogy figyelem nélkül hagyjam azon aggályokat 
és kivánalmakat, melyek az országgyűlés függet
lenségének megőrzése tekintetéből a képviselői ér-
tekezletekbnn nyilvánultak : minélfogva a tolna
vármegyei bonyhádi választó kerület által rám 
ruházott képviselői állásomról midőn ezennel tisz
teletteljesen lemondanék, kérem a t. házat, méltóz
tassék az illető meg-yei központi bizottságot uj vá
lasztás eszközlésére utasítani. Mély tisztelettel ma
radván, Pesten, január 11-dikén 1867. Perczel 
Béla m. k." 

E l n ö k : Tolnamegye központi választmánya 
j szintén föl fog szólíttatni uj választás eszközlésére. 
! (Helyeslés. Fölkiáltások: Hát Urményi?) 
j Deák F e r e n c z : A lemondás tárgyában kí

vánok szólani. (Halijuk!) T. ház, mindenekelőtt azt 
említem meg, hogy nekem positiv magán tudomá
som van, hogy még egy képviselőtársunk, Ráday 
Gedeon gr. szintén ily tartalmú lemondást kíván 
beadni; ő azonban még nem érkezett el, s azért 
késhetett a dolog. Ezt azért jegyzem meg, nehogy 
valaki azt higye. hogy Ráday Gedeon grófra ezen 
előzmények gyakoroltak elhatárzó befolyást. O 
ugyanis maga jószántából határozta el erre magát, 
s előttem ki is jelentette, hogy lemondását legköze
lebbi alkalommal beadja. 

Egyébiránt ezen tárgyra nézve azt hiszem, 
I hogy a ház végzésének egyik része az leend, hogy 
az uj választások megrendeltetnek. De nagyon 
óhajtanám, ha ez alkalommal a ház kimondaná, 
hogy tökéletesen helyesli azon nézeteket, melye
ket a lemondó urak megemlítettek, hogy t. i. azon 
képviselő, ki megválasztatása után, az országgyű
lés folyama alatt, a kormány kinevezésétől függő 
hivatalt nyer, miután ez által azon qualiíicatio, 
melyben megválasztásakor állott, megváltozott, 
mintegy parlamentáris illemnek tekinti uj válasz
tás nélkül a képviselői állásban tovább meg nem 
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maradni. És kimondhatnék végzésiíeg nem csak 
ezt a helyeslést, hanem azt is, hogy a ház elvárja, 
hogy addig is. mig compatibilitási törvényt nem 
hoz az országgyűlés, a mit bizonyosan fog hozni, ha 
egyszer törvényhozhatási állapotban lesz, addig is 
azon képviselők, kik idő közben, országgyűlés alatt 
kaptak hivatalt, hogyne mondjak más szót,a par
lamentáris illem és méltányosság tekintetéből kép
viselői állásukat csak azon esetben tartják meg, 
ha uj választás által képviselőknek ismét megvá
lasztatnak. Ez azért szükséges, mert eddigi törvé
nyeink, igen természetesen, azon korban, midőn 
a parlamentáris élet még nem fejlődött ki, e rész
ben oly világosan és határozottan, mint szükséges 
volna, nem rendelkeztek. Hogy tehát antecedensek 
ne hozathassanak fel például jövendőre nézve, na
gyon jó, ha a t. ház ezt is végzésképen kijelenti. 
(Atalános élénk helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Részemről is igen 
helyeslem, hogy határozatilag mondassék ki, amit 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselője előterjesz
tett ; de azt gondoló m, hogy ezen határozatnak bő
vebb indokolására nem lesz szükség, hanem elég 
lesz, ha a t. ház kimondja, hogy elvárja, hogy azon 
képviselők, a kik vagy eddig vállaltak hivatalt, 
vagy ezentúl fognak vállalni, képviselői állásukról 
mondjanak le. Ha ezen indítvány így tisztán jön 
határozatba, bővebb indokolás nélkül, teljesen 
megnyugszom benne; ha azonban az indítvány
ban említés tétetnék arról, hogy törvényünk e 
tárgyban nincs, akkor kénytelen volnék kérni, 
hogy ezen indítvány bizonyos kitűzendő napon 
bővebb tárgyalásra utasíttassák. Én most nem 
akarom se azt állítani, hogy határozott törvény van 
ez iránt, se azt nem akarom elismerni, hogy nincs; 
hanem kívánom ezt, ha szükséges, annak idején tü
zetes tárgyalás alá vétetni. Azt hiszem azonban, 
hogy a ház a nélkül, hogy a motivatioban a tör
vény léte vagy nem léte megemlittetnék, ezen tárgy
ban igen indokolt, alapos, az egész ország által 
közmegelégedéssel és örömmel fogadandó határo
zatot hozhat, s ezen értelemben én is hozzájárulok 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselőjének indítvá
nyához. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Pest belvárosa érdemes 
képviselőjének indítványa elfogadtatik azon kü
lönbséggel, hogy a törvény megemlítése kimarad a 
határozatból. (FoOdálMsoh Csak egész átaldnossággal!) 

A t. ház az országgyűlés elnapolása előtt egy 
bizottságot méltóztatott a számadások megvizsgá
lása végett kiküldeni azon utasítással, hogy az 
1861-ben e tárgyban kiküldött bizottság jelentése 
is adassék be. Mindkettő készen van, ki fog tehát 
Tiyomatni*), s annak idején tárgyalás alá vétetni. 
(Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 50-ik számát. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz ! 
Deák F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) Legkö

zelebb a védrendszer, s illetőleg a hadsereg kiegé
szítése iránt egy felsőbb rendelet adatott ki alkot
mányunk alapos jogainak, alaptörvényeink sérel
mével, és e rendelet, mint magából a textúrából 
is látszik, Magyarországra is kiterjesztetni rendel
tetett. Azt hiszem, ezt a ház szó nélkül nem hagy
hatja , fölszólalnia kötelessége. (Atalános helyeslés.) 

Én indítványozom, hogy ő felségéhez egy 
fölirattal járuljunk e részben, és ezen indítványt 
és egyszersmind a fölirati javaslatot is ezennel a 
ház asztalára leteszem, kérvén a t. házat, méltóztas
sék tárgyalására napot kitűzni. (Atalános élénk él
jenzés. Deák Ferencz leteszi indítványát s fölirati ja
vaslatát a ház asztalára.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa az indítványt 
és fölirati javaslatot *), melyet a ház áta lános élénk 
tetszéssel fogad.) 

E l n ö k : Madarász József képviselő e tárgy
ban szintén adott be indítványt. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa Madarász Jó
zsef indítványát, mely szerint a ház folyó hó 17-két 
tűzze ki a hadkiegészítési rendelet tárgyában tanácsko
zási napid**). 

Madarász József : T. képviselőház! Becses 
engedelmökkel pár perezre kötelességemnek tar
tom igénybe venni a t. ház figyelmét. Én ezen alá
zatos indítványt a tanácskozási nap kitűzésére ja
nuár 10-én levén bátor tenni, ma üdvözlöm Pest 
belvárosa nagyérdemű képviselőjének e részben már 
tett fölirati indítványát. Nem öröm az részemről 
tudni, hogy majdnem az egész országgyűlésének 
köz egyetértése ellenében kötelességszerüleg átgon
dolt meggyőződésem, majdnem az atalános egység 
ellenében 'fölszólalnom nem a czélra, de minden
esetre az útra nézve parancsol; mégis majdan a 
tárgyalás napján szabatosan, röviden előadandó 
észrevételeimben kifejtendem e kötelességemnek 
indokolását, most pedig bátor vagyok a ház asz
talára én is egy indítványt ugyanezen tárgyban le
tenni, kérvén a t. képviselőházat annak fölolvas-
tatása- s kinyomatására. 

Tóth Vilmos jegyZŐ(ofoímaaz indítványt"**). 
E l n ö k : A bemutatott és fölolvasott indítvá

nyok, úgy szintén a fölirati javaslat, kinyomat
ván, holnap délelőtt a t. képviselő urak közt ki 
fognak osztatni. 

Nem tudom, kívánj a-e a t. képviselőház : hogy 
külön ülés tartassék-e a tárgyalási nap kitűzése 
végett, vagy mindjárt most akarja-e a tárgyalás 
napját kitűzni? (Közbeszólások: Mindjárt most!) 

*) Lásd az Irományok 51-dik számát. 
*•) Lásd az Irományok 52-dik számát. 
***) Lásd az Irományok 53-dik számát. 
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Ennélfogva bátor vagyok a jövő keddet vagyis 
január 15-ét tárgyalási napul ajánlani. (Közbeszólá
sok.- Szerdán! Mások: Kedden!) U g y veszem észre, t. 
ház, hogy a többség a keddi napot kivánja. (He
lyeslés.) 

Gajzágó képviselő úr az állandó igazoló bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Vay Sándor b. zemp
lénmegyei megyaszói kerületi képviselő választásának 
megvizsgálására kiküldött képviselő Kállay Ödön je
lentése fűlött. A bizottság Vay Sándor bárót végleg 
igazolandónak, a vizsgáló biztos által bemutatott költ
ségjegyzéket a költségvetési bizottsághoz átteendönek, a 
költségeketa vesztes fél által megtérítendőknek, a megy
aszói választó kerületnek a kiküldött képviselő által ki
kért, Zemplénmegye középponti választmánya által 
kiadott és a vizsgálati irományokhoz csatolt összeirási 
táblázatát Zemplénmegye középponti választmányához 
visszaküldendőnek véleményezi. Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a bi-

| zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Vay 
Sándor b. a végleg igazolt képviselők sorába ira-

j tik. A vizsgálati költségek ügye a költségvetési bi-
; zottsághoz lesz utasítandó. A Zemplénraegye levél
tárából kivett irat pedig vissza lesz küldendő. 

Hosszú József képviselő úr szintén fog- egy 
igazolási ügyet előadni. 

Hosszú József előadó {oh ássa az állandó 
' igazoló bizottság véleményét Puskariu János, Fog arás 
j vidéke lisszai választó kerületében megválasztott kép-
\ viselő tárgyában. A bizottság végleges igazolást vélemé
nyez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk '.) Ennélfogva 
Puskariu János, Fogarasvidék lisszai választó kerü
letének képviselője a végleg igazolt képviselők so-

! rába igtattatik. 
Több tárgy nem lévén, az ülést bezárom. A 

legközelebbi ülés jövő kedden vagyis f. hó 15-én 
j fog tartatni és kezdődni fog pontban 10 órakor. 
! Az ülés végződik déli 12 órakor. 

LXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 15-dikén 

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

Tárgyai: Bearutattatik Kosa Sándor kérvénye pöre siettetése iránt. Id. Ráday Gedeon gr. és Ürményi József lemon
danak képviselői állásukról. Andrássy Gyula gr. alelnök jelentése a decz. 20-dikán kelt fölirat átadásáról s a felségeket üdvözlő kül
döttség eljárásáról fölolvastatik. Deák Ferencz fölirati javaslata a hadkiegészítési rendelet ellen elfogadtatik. Madarász József ugyanez 
ügybeli indítványát elhalasztja. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-
vics György jegyző fogja vinni; a szólni kívánók 
neveit Tóth Vilmos és szükség esetében Ráday 
László gr. fogják jegyezni. Az utolsó ülés jegyző
könyve lesz hitelesítendő. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja
nuár 12-ikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Idő közben beérkezett Kosa Sándor 
felső-fehérmegyei lakos folyamodványa, melyben 
Béldy György és Ferencz gr. ellen indított perének 
mielőbbi befejeztetését kéri eszközöltetni. Akérvé-
nyi bizottságnak fog átadatni. 

Id. Eáday Gedeon gr. képviselő úr képvise
lői állásáról lemondott. Lemondási jelentése föl fog, 
olvastatni. 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő (olvassa): „Mélyen tisz
telt képviselőház ! A jelen országgyűlés folyama 
alatt az országos nemzeti színház bizottsága alel-
nökségére ki lettem nevezve ; és e kinevezést 
mintán már az 1843-ki országgyűlés bizalmából, 
a melyen, mint Pestmegye követe szerencsés vol
tam jelen lenni, a nemzeti szinházat, mint országos 
intézetet 1848-ik év végéig, sőt azután is ismét egy 
ideig kormányoztam, most ismét elfogadni köte
lességemnek tartam, s a képviselői állással sem 
tartottam megférhetetlennek oly állomás elfogadá-
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sát. mely szorosan véve országos közintézeti hiva
talnak tekinthető'. Nehogy azonban ez bármikor 
mint praeeedens hozathassék föl az országgyűlési 
képviselők teljes függetlenségének mindenkor meg
őrzött sértetlensége ellen, s az e miatt netalán tá
madható aggodalomnak is eleje vétessék : képvi
selői állásomról, melyet tisztelt választóim bizal
mából ez állomásra lett kineveztetésem előtt nyer
tem s melyet a bizalomnak ujabb törvényszerű 
nyilatkozata nélkül viselni nem kívánok, teljes 
tisztelettel lemondok, kérvén a mélyen tisztelt kép-
ziselőházat, méltóztassék az általam eddig képvi
selt tisztelt kerületben az uj választást megren
delni. Teljes tisztelettel és hódolattal maradván a 
mélyen tisztelt képviselőháznak Pesten január 12-
dikén 1867. hü szolgája id. gr. Ráday Gedeon.u 

E l n ö k : E lemondás következtében Pestmegye 
középponti választmánya uj választás elrendelésére 
fog fölszólittatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Ürményi József! 
Ü r m é n y i József : Tisztelt ház*! Én is, mint 

az érdeklettek utolsója, tartozom a t. háznak ha
sonló nyilatkozattal. (Halljuk !) Megtagadnám jel
lememet . megtagadnám meggyőződésemet, és fő
leg megtagadnám cselekvési szabadságom férfias 
érzetét, ha a t. háznak szombaton hozott vélemé
nyét, melynek különben a ház sem adott rendeleti 
formát, magamra nézve kötelezőnek tekinteném. 
Igaz, hogy ily irányban már-már el valék hatá
rozva, a t. háznak alázattal bejelenteni, hogy vá
rakozásának megfelelni képes nem vagyok ; azon
ban meggondoltam, hogy ha ezen szándékomtól 
el nem állok, vagy a t. ház irányában dacznak szí
nét viselő helyzetbe jutnék és ez által a botrány-
szomjas vajmi sok toll- és hangnak adnék arra 
alkalmat, hogy ezen tiszta alkotmányosságból 
eredő nézetemet undok félremagyarázás által szeny-
nyesítenék, — vagy kénytelen volnék mindazt, mit 
e tárgyban részint politikai, részint közjogi tekin
tetből, mint ellenérveket, szivemen tartok, a ház 
előtt kellő és tiszteletteljes őszinteséggel kitárni, 
mit ha cselekszem, akkor vétek azon békülékeny 
és kibékülési szellem ellen, melyet édes hazánknak 
ezen — az ég adja — áldásos válság szempillana
tában mindenkinek ápolni hazafi kötelessége , de 
senkinek éles, metsző hanggal közbe szakítani nem 
szabad. (Elénk helyeslés,) Es ez az ok, t. ház, ismét
lem, egyedül ez az ok, mely egyszerűen és tiszte
letteljesen a ház előtt lemondásomat bejelenteni kö
telességemmé teszi. (Helyeslés.) 

Elnök: Ennek következtében Tolnamegye 
központi választmánya föl lesz szólítandó, hogy uj 
választást eszközöljön. 

Andrássy Gyula gr. alelnök úr a fölirat át
adásáról, valamint az üdvözlő küldöttség eljárásá
ról beadta jelentését, mely is föl fog olvastatni. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa And
rássy Gyula gr. alelnök, mint az országgyűlés mindkét 
házának 1866. deczember 20-ikán kelt fölirata átadá
sával meghízott alsóházi küldöttség elnökének jelenté
sét. Olvassa továbbá jelentését az ö felségöket az uj év, 
a császárné s királyné ö felségét pedig még különösen 
születése napja alkalmából is üdvözlő országgyűlési kül
döttség eljárásáról*). 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Napirenden van a védelmi rendszer és sereg-

kiegészités tárgyában kelt alkotmányellenes ren
delet ellen beadott indítványok és a felirati javas
lat tárgyalása. 

Joannovics György jegyző (olvassa Beák 
Ferencznek és Madarász Józsefnek a honvédelmi pá
tens tárgyában beadott indítványait.) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő : Madarász József! 
Madarász József (a szószékről).- T. ház! A 

háznak alapszabálya azt tartja, hogy az indítvá
nyozóké a, jog, kifejteni inditványaikat. Miután 
Pest belvárosa érdemes képviselője, Deák Ferencz 
úr, mint látom, beadott indítványát ezúttal, először, 
indokolni nem akarja, fölkérem a t. házat, méltóz
tassék ez esetben eng-em meghallgatni. (Halljuk í) 

T. ház ! Nemzeteknek úgy, mint egyeseknek 
életében vannak időszakok, melyek egy részről 
a jóllét és a dicsőség, más részről a nyomor és a 
megaláztatás szakai. Vannak lélekemelő idők, 
midőn fejlődik művelődés, polgárosulás, midőn 
egyetértés, béke és az alkotmány áldásait élvezik 
fejedelmek és népek: az a kor ez, melyben a tör
vények tiszteltetnek. Es vannak a lelket leverő 
időszakok, midőn, az emberiség nyomorára, 
ember szentségteleniti meg- a természet szent mű
vét és a társadalom kötelékeit; midőn a kormá
nyok a népnek vagyonát egyesek érdekében hasz
nálják : az a kor ez, melyben a törvények helyett 
önkény uralkodik, azaz az absolut rendszer. És 
mégis. képviselők! A természet fejlődésének 
rendes menete ez, mert minden, még az em
beriséget megkisértő nyomor is a fejlődést moz
dítja elő. Hazánkra, nemzetünkre is azért sulyo-
sodott a sors csapása, hogy alatta tisztuljanak 
fogalmaink, nemesbüljenek szenvedélyeink, vilá-
gosíttassék meg értelmünk, és lévén egy láncz-
szem a fejlődés tényezői közt, szilárdíttassék meg 
a nemzet, a nép szivében a haza, alkotmány, a tör
vények tiszteletének közkegyelete. Es mégis a 
sorsnak e csapásai, bár az átalános polgárosultság 
érdekében, de nagy szerencsétlenségére vannak 
rávitelesen azon nemzeteknek —: s köztök hazánk
nak is — melyek az absolutismus nyomorát át
érezve, e rendszerből ki nem bontakozhatnak. Min-
szerencsétlenségünk, t. ház, hogy midőn joggal 

*) Lásd Irományok 54. és öö-diksaámát. 
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vártuk alkotmányunk visszaállítását, akkor alkot
mányunknak egyik legfőbb biztosítéka, az ujoncz 
megajánlása, a kiadott törvényellenes hadkiegészí
tési pátens által újból megtámadtatik, (Igaz!) azon 
joga az országgyűlésnek, melyet törvényes álla
potában folyton és joggal gyakorolt. 

És mivel tudora és hiszem, hogy nincs e kép
viselőháznak egyetlen egy tagja sem, ki egyenlő 
szilárdsággal ne iparkodnék és ne kelne föl e jog
nak törvényes védelmére; mivel tudom és hiszem, 
hogy e közczélra nézve mindnyájan egy értelem
ben vagyunk: bocsánatot kérek a t. háztól indo
kaimnak előadására, miért tartottam kötelességem
nek indítványom beadását. 

Két ok késztetett erre. 
Egyik az, hogy a fölirattól sikert nem remé

lek. Azon esetben remélnék sikert a fölirattól, ha 
alkotmányunk visszaállíttatnék; de az országnak, 
alkotmányának visszaállítását kérő fölirata még 
válasz alatt van: így tehát annak beérkeztéig ha
tározat által is teljesítheti a képviselőház köteles
ségét. Fájdalmas kötelességem nyilvánítani, hogy 
alkotmányunknak teljes helyreállítását csak két 
esetben remélhetem: egyik eset az, ha a fejedelem 
önszántából, ön jóindulatából, I. Lipót példáját 
követve, számüzendi köréből az absolut rendszer 
hiveit, kik ez által önmagában ellenesei hazánk 
alkotmánya visszaállításának: mert csakis akkor 
hallgathatván felelős magyar minisztériumának 
tanácsára, akkor teljesítheti azt, a mit országunk, 
amit a velünk personalunio kapcsában levő örökös 
tartományok és maga a fejedelemnek és a fejedel
mi háznak-jól és helyesen fölfogott érdeke követel 
és tanácsol; —• másik eset — és ennek tudása 
még fájdalmasb — az, hogy a fejedelem, ki a je
lenben az absolut kormányférfiak befolyása alatt 
áll, nem teljesítheti hazánk alkotmányának vissza
állítását, hacsak e kormányférfiakat a körülmé
nyek nem kényszerítik annak tanácsolására: mert 
meggyőződhetünk a felől, hogy e kormányférfiak 
az alkotmány szine alatt nem értenek egyebet, 
mint az absolut rendszer alkotmányosítását, mitől 
pedig az ég és önerőnk mentsen meg! (Helyeslés 
a bal oldalon.) Meggyőződésem kötelességszerű 
nyilvánítása pedig annál fájdalmasabb nekem e 
tekintetben, (Halljuk!) mert ha a közpolgárosulás 
szellemét mellőzve, csak a hazának súlyos anyagi 
állapotát tekintem is, ha rá gondolok arra, hogy 
már ez év elején hazánk szegényebb sorsú lako
sainak éhségét és szükségét magán adakozások 
enyhítek, bizony bizony, képviselők, nem csak 
tudom, de vallom is, hogy mind a nyomorúsá
gok elviselhetésére, a bajok orvoslására, sebeink 
behegesztésére és a mulasztottak pótlására nem 
csak az alkotmány visszaállítása, nem csak ön-
mindnyájunk közös, vállvetett és egyesített törek

vése e czélra, hanem a fejedelmi háznak és a fe
jedelemnek jó indulata is követeltetik. És mégis, 
mivel — daczára'annak, hogy a fejedelem több
ször elismerte alkotmányunk alaki érvényességét 
— ez vissza nem állíttatik, nem vala egyéb hátra 
és nem lehet meggyőződésemnek következménye 
más, mint az, hogy én e fölirattól alkotmányunk 
visszaállítására nézve sikert nem remélvén ; látván 
ugyan azon föliratbau is, melyet Pest belvárosa ér
demes képviselője előadott, alkotmányunk fényes 
bebizonyítását, de a fölirat által csakis a sikerte
len, untalan, reménytelen sérelmi térre vezéreltet
vén : kényszerítve valék indítványom beadására. 

Második fő ok az, mert kifejezést óhajtottam 
adni azon érzetnek, miszerint elvárja a képviselő
ház, hogy' e hazának minden gyermeke a törvé
nyek tiszteletét tartsa fő kötelességének, és azok, 
kik ezt nem tennék, önmagok idézik magokra a 
törvények szigorát. Szükséges volt ezt tenni azért, 
mert nem osztozhatom azon vélemben, hogy ne
künk az absolut rendszer egyéneivel semmi dol-
o-unk és csak masrát az absolut rendszert kell meg--
támadnunk. Nekünk kötelességünk megtámadni 

j nem csak az absolut rendszert, hanem annak egyé
neit i s : mert ha egyének nem adnák magokat oda 
ezen rendszer megvalósítására, akkor az absolut 
rendszernek önmagától meg kellene szűnnie. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Kötelességemül is
merem még azt is megkülönböztetni, hogy én az 
absolut rendszer alatt az egyénekben is nagy kü
lönbségetlátok a kezelésre nézve. íme itt az 1861. 
és 1865-iki példa. 1861-ben a magyar tanácsosok 
a nemzetnek legféltettebb kincsét, a közvélemény
nek szent temploma előtt meghajolva, a helyható
sági gyűléseket megnyitották és nyitva hagyták: 

I és én ezért elismerésemet adom nekik. 1865-ben 
a magyar tanácsosok nem tartották jónak ezt 
tenni, sőt eléggé nem iszonyodtak vissza a nemzet 
és alkotmányos joga legszentebb templomának 
bezárásától: és e miatt szerintem csak ez egy tet
tükért sem érdemlik ki soha nemzetem jő indula
tát. (Helyeslés.) De, tisztelt képviselők, hazánk al
kotmányának szelleme felelősséget követel nem 
csak a tanácsosoktól, de egyesektől is. Nézzük az 
1507 : V. t. cz-t, mely azt mondja: ,, A magyar ki
rály Magyarország ügyeit magyar tanácsosok
kal intézze; a mit azok tudta nélkül tesz, azon tet
tei semmisek." És itt méltóztassék a tisztelt ház 
figyelembe venni, hogy már akkor megvolt ele
inkben a felelős minisztériumi rendszer eszméje. 

| Az 1507: VII. t. ez. azt nondja, hogy az ország-
j nak azon tanácsosai, kik a királynak a haza tör-
j vényei ellen tanácsolnak valamit, a legközelebbi 
] országgyűlésen bejelentessenek, hogy ezőketmeg-
| büntesse; az 1504: I. és 1507 : VIII . t. ez. pedig 
\ szólnak egyesekről és megyékrö], ha azok az al-
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kotmány ellen vétenek. íme tehát, t. ház, Magyar
ország alkotmányában benne van a felelősség. És 
fölhatol e felelősség Magyarország törvényeiben 
egészen a koronás királyig is. Nézzék át, t. képvi
selők , az arany bullának 1222-ben hozott ama 
czikkét — mert az aran}^ bullából csakis a fegy
veres ellenállhatás czikke töröltetett el, a többiek 
folyvást, mindannyi királyok esküivel biztosítva, 
érvényben maradtak — mely a nádornak megpa
rancsolja, hogy az írást mindig szeme előtt tartván, 
se maga el ne térjen az ott elő'mondottaktól, se a 
királyt vagy nemeseket vagy bárkit bele ne ve
gyen, hogy attól eltérjenek. És ha ez ellen az 
hozatnék föl , hogy ez a nemzetnek kierőtetése 
volt, akkor nézzék meg Hunyady Mátyás dicső 
igazságos királyunknak a nádori tisztségről alko
tott czikkét, nézzék meg az 1485: VII. t. czikket, 
melyben az van : „ha megtörténnék, hogy a király 
együgyű vagy hanyag , akkor a nádor köteles 
tisztét teljesi teniéshiányait pótolni." Szükségesnek 
tartottam tehát e törvényeknek fölidézését indítvá
nyomban azért, mert rígy gondolom, hogy a tisz
telt képviselők is velem azt vélik, hogy egyszer 
határt kell szabni annak, hogy Magyarország al
kotmánya ellenében folytonosan lehessen bünköd-
n i : és határt kell szabni annak is, hogy az alkot
mány elleni bűntény elfátyoloztassék. Ha az ál
lana, hogy az absolut rendszer követői soha fele
lősségre nem vonathatnának , vagy nem vonatná
nak ; ha az absolut rendszer hívei soha meg nem 
büntettethetnének, hanem csak is — mint fájda
lom most is történik, hogy mind Bachnak, mind 
Schmerlingnek hivatalnokai, kik pedig hivatalokra 
sem. alkalmaztathatnak — folytonosan fizettetnek, 
és fizettetnek akkor, midőn hazánkban a nép éh
séget szenved; (Helyeslés) ha ez történhetnék is, 
határ nélkül és örökre igy lehetne ez: akkor ön-
akaratunk ellen, amaz általam megtámadott véle
lem elfogadásával, mi tennők az absolut rendszer
nek a legjobb szolgálatot; pedig úgy hiszem, ez 
sem akaratunk. (Helyeslés.) 

Áttérve, t. képviselőház, raagára a hadkiegé
szítési pátensre, törvények szempontjából nem fo
gom azt bővebben indokolni: önmagokat magya
rázzák azok; s a föliratban is igen bőven s alkot
mányosan ki van magyarázva, hogy az törvény
telen, érvénytelen s foganatosíthatlan. Mivel azon
ban azt hiszem, hogy jelenleg Európa átalakulásá
nak mozzanatait éljük és e szerint hazánk képvi
seleti s országgyűlési élete is lehet hosszabb, vagy 
rövidebb : bocsásson meg a t. képviselőház, hogy 
én politikai tényekből arra meríthessek érveket, 
hogy nem csak a kiadott törvényellenes pátens
nek visszavételét, de alkotmányunk teljes vissza
állítását is, mind Magyarország állami életének 
érdeke, mind az örökös tartományok alkotmá 

nyossága, mind Európa alkotmányos államai, sőt 
maga a fejedelem és fejedelmi ház érdeke is kö
vetelik. Követeli Magyarország állami élete azért, 
mert az ujonczok megajánlási joga és alkotmá
nyosság nélkül nincs önálló állam. Ezek szükséges 
életföltételei minden önálló államnak. Követeli 
az örökös tartományok alkotmányos léte azért, 
mert az alkotmányos Magyarország és az alkot
mányos örökös tartományok egymás között bizo
nyosan elintézik érdekeiket testvériesen. Követeli 
Európa alkotmányos államainak érdeke, mert 
csakis az alkotmányos örökös tartományokban és 
— ha ez nem történnék is — az alkotmányos 
Magyarországban látják biztositékát annak, hogy 
Magyarország vére és vagyona alkotmányellenes 
czélokra nem fog fordíttatni. Követeli a fejedelmi 
ház és a fejedelem érdeke azért, mert népek és 
fejedelmek között köz egyetértés, közbizalom nél
kül az élet nem élet, de egymás fölemésztése. És 
csakis az alkotmányos Magyarország adhatja meg 
törvényes királyának befolyását, és csakis ez tehet 
neki hasznos szolgálatokat; ellenben azon Magyar
ország-, melynek vére szándékoltatik fölhasználtat
ni az absolut rendszer által, átlengvén őt apáinak 
szabad szelleme, soha nem aljasulhat az absolut 
rendszer bűneihez. 

Európának jelen mozzanatai közt, megbo
csátja nekem a t. képviselőház, hogy politikai 

| tényekből merítvén okaimat, szem előtt tartandom 
ugyan mindig azon kapcsot, mely az 1723 : és 

i 1848: III . t. ez, és 18. t. czikkének I. fejezete 6dk 
szakaszában kijelöltetik, vagyis a fejedelem ugyan-
azonosságát e tárgyban; mégis, mint Európának 
önálló államai között önálló Magyarország parla
mentjének tagja, az önálló Magyarország érdeké
ben kívánok nyilatkozni. 

Európának legfőbb átalakulási mozzanatai az 
olasz és német egységek, a lengyel s a keleti kér
dések. 

Az olasz egység — tudjuk, t. képviselőház — 
igen csekély utójelenetek kivételével, ténynyé vált. 
Hazánknak s hazánk törvényes királyának nincs 
semmi egyéb érdeke, mint az alkotmányos Oíasz-

i országgal barátságos viszonyban élni, s ügyelni 
arra, hogy az osztrák absolut államférfiak által a 
magyar király soha oda ne tereitessék, hogy, a tar-

j tományok nélküli olasz fejedelmek érdekében, vagy 
alkotmányos érdekek és nemzetiségi törekvések el
len, valaha magyar harcz vívassák. 

A német egységre nézve Magyarország ér
deke ugyanaz. Ez azonban sokkal nevezetesebb 
kérdés lévén, megengedik nekem a képviselők—ha
bár mindazokat, miket mondandó leszek, majdnem 
jobban tudják, mint én, mégis, hogy következte-

| téseim alaposak lehessenek — megengedik, mon
dom, hogy kiterjeszkedjem a most múlt háború okai-
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nak és következményeinek előadására. (Halljuk!) A 
történet tanítja, hogy a habsburgi, később lotharin-
geni fejedelmi-házbeli fejedelem a német birodalom 
császárja volt; a nem régi történet tanitja, hogy a 
német szövetség létesülése után az osztrák császári 
s a porosz királyi házak a német döntő befolyásért 
vívtak; a legközelebbi történet pedig azt tanitja, 
hogy míg Ausztria kormánya az ultramontán és 
absolut elveket, Poroszországban a nem ugyan al
kotmányos porosz kormány a szabadelviséget és a 
reformatiót képviselvén a német szövetségben, ez 
által a poroszok a német nép hajlamát inkább kezd
ték megnyerni, és pedig hazánkra nézve azon sze
rencsés sikerrel, hogy az osztrák kormánynak ama 
folytonos törekvését, miszerint hazánkat az auszt
riai tartományokba óhajtotta beolvasztani, sikerült 
nekik annyiban meghiúsítani, hogy Frankfurtban 
a német szövetség telekkönyvébe Ausztria nem keb-
lezhette be Magyarországot, mint Ausztria részét. 
E küzdelem közt tört ki a dán háború , és 
Poroszország ügyes diplomatiája megnyervén az 
osztrák diplomatiát, a szövetség seregeit onnan ki
szorították, s megvervén a dán királyt, elö'bb kö
zösen , később megosztva birták az elbei herczeg-
ségeket. Itt föl kell említenem, hogy midőn Auszt-
ria kormánya a dán királyt azért támadta meg 
háborúval, mert a vele personal-unióban volt 
schlesvig-holsteini herczegségeket Dániába rendelé 
bekebeleztetni, ugyanakkor Ausztria kormánya Ma
gyarországot rendelé Ausztriába bekebeleztetni; 
és igy kün háborút folytatott azon tény ellen, a 
mely tény mellett Magyarországot bekebelezni 
szándékozott. A porosz király és a porosz kormány 
azonban, fölhasználva Ausztriának kün megtört és 
bent tönkretett helyzetét, a martalékot önmagának 
követelte. És ha tekintetbe veszem Poroszország
nak közel fekvését, pénzügyi rendezettségét, azon
túl I I I . Napóleonnak jun. 12-én a francziaparlament-
ban tett eme nyilatkozatát: „Bár Európa népei el
felednék ellenségeskedéseiket és a polgárosodás, 
szabadság és előhaladás czéljára egyesülnének. Mi, 
a mi minket illet, a középállamok szorosb egyesü
lését, hathatósb szervezését, Poroszországnak egy-
nemübb voltát és éjszakra nagyobb hatalmát, 
Ausztriának Németországban való nagy helyzete 
megtartását kivántuk volna. Akarjuk vala ezen kí
vül, hogy Ausztria méltányos kárpótlás fejében 
Velenczét Olaszországnak engedje át, mert ha Po
roszországgal egyetértve s az 1852-iki szerződés
sel nem gondolva, a német nemzetiség nevében 
háborút folytatott Dánia ellen, igazságosnak látom, 
hogy Olaszországban ugyanazon elvet elismerje, 
midőn a félsziget kiegészíti függetlenségét;" — eze
ket tekintetbe véve, és méltányolva; s tudva, hogy 
Magyarország jogos követelései ki nem elégíttet
tek, s mellé Ausztria pénzügyi helyzetét: valóban 
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nem lehete mást következtetni, mint azt, hogy a 
háborúnak az leend eredménye, a mi volt. Mert 
Magyarország beolvasztásának megkísértése, és 
Magyarország alkotmányának vissza nem állítása 
oly tények, a melyek folyvást és végzetszerüleg 
büntetik egymást. Bebizonyította e háború, kép
viselők , azt is, hogy a czélzott birodalmi egység 
nem képes a nagyhatalmi állást érvényre emelni: 
mert föltéve, de meg nem engedve, hogy megtör
ténnék is azon experimentatio: delegatio Pesten, 
delegatió Bécsben, ambuláns és néma parlamen
tek ; mégis a hatalom soha úgy öszpontositva nem 
lehetne, mint most, midőn a teljhatalom volt a 
törvényhozó és végrehajtó. Másodszor bebizonyí
totta a háború azt is, hogy az absolut hatalom nem 
képes fentartani az egységesnek képzelt birodal
mat, mert míg ez eszme előtt Magyarország és Ma
gyarország királya képes volt nem csak Magyar
országot és a magyar királyt, de Ausztria örökös 
tartományait is megmenteni, e háború alatt Auszt
ria császárja egyikre sem vala képes. Bebizonyí
totta e hadjárat azt is, hogy midőn a csak 18 mil
lió lelket számláló Poroszország hadserege a 36 
millió lelket számlált osztrák birodalom és Ma
gyarország hadseregén győzelmet vívott, • akkor 
nem egyedül a fegyverek minőségében, nem is a 
vezénylet bár legkitűnőbb jelességében, de az oko
kat egyebütt is kell keresni: mert a porosz hadse
regnek majdnem minden tagja tanodázott, több
nyire müveit egyénekből állván, a magyar és oszt
rák hadsereg tagjai morális sulylyal nem birtak 
amazok irányában. Bebizonyította e hadjárat még 
azt is, hogy a győzelem sikerére nem szükséges a 
magyar hadseregnek beolvasztása az osztrák had
seregbe, hanem igenis szükséges egy morális erő, 
azon morális erő, mely a katonának és a hadse
regnek is megadja azon öntudatot, hogy hazája 
alkotmányos; és ha eléretik az, hogy Magyaror
szág hadseregét az országnak szabadon választott 
képviselői ajánlandják meg, és így lesz kiállítható,: 
akkor bizonyára eljövend azon idő, midőn a ma
gyar hadsereg visszanyerendi azon vitézséget, 
melyet Európa csatatéréin mindeddig kimutatott. 

Ez igy lévén, t. képviselők, kérdezzük ma
gunktól, lelkiismeretünktől, nem helyesebb-e, ha 
maga az ujonczok megajánlása is jogosan és csak 
alkotmányosan gyakoroltatik ? Mivel pedig az én 
hitem az, hogy ez igy van, azért lehet-e érdekében 
a fejedelemnek és a fejedelmi háznak, hogy a ha
talmas, vitéz lelkületű és nemes jellemű Magyaror
szág fosztassék meg jólléte és anyagi helyzete ki
fejlesztésétől ? mire pedig a fejedelmi ház egyedül 
van hivatva. Én legalább szívem mélyében meg 
vagyok győződve, t. képviselők, hogy, különösen 
az országunk határain fejlődhető lengyel és keleti 
kérdésekben, Magyarország törvényes királya is 
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csak ugy fejtheti ki tekintélyét és súlyát, ha nem 
csak alkotmányunk visszaállittatik, de a nemzet 
törvényes királyával előre úgy intézkedhetik, hogy 
a nép és nemzet kifejthesse erejét e haza alkotmá
nyának és egész létének megvédésére. Nem kere
sem én külsegélyben Magyarország megmentését, 
noha elismerem a körülmények hatását, és óhaj
tom az alkotmányos népek alkotmányos segélye
zését; de ép úgy azon hit él bennem, hogy az ab-
solut rendszerű Ausztria, Magyarországgal együtt, 
ily absolut rendszerben soha sem képes hazámat a 
külellenség ellen megvédeni; és szintoly erős meg
győződésem az, hogy a népek testvéri szeretetébe, 
a fejedelmek jó indulatába, alkotmánya jogos élve
zetébe visszahelyzett Magyarország nem csak 
kész, de képes is mind területi épségének, mind 
alkotmányának megvédésére. (Helyeslés.) És mivel 
az én hitem ez, úgy hiszem, ép ezen tekinteteknél 
fogva sem szabad föladni az országnak önvéréről 
rendelkezhetését, és ez önmagának a fejedelmi 
háznak is érdekében áll. 

A lengyel nemzetre nézve, mit hozand a sors 
—- (Zaj) csak rövid leszek — azt én nem tudom; 
(Derültség) annyit azonban mégis tudok, hogy 
Lengyelország fölosztása Európa lelkiismeretének 
furdalása és bűne, a lelkiismeret pedig, azt tanul
tam, előbb-utóbb megnyugtatást kivan. Tehát, ha 
elismerem is visszaállításának hátrányait — mert 
ime ott van még ellenében a porosz érdek is — mely 
ha nem bir fölemelkedni arra, hogy a mely jogot 
önmagának követel, azt más népnek is megadná, 
nem hiszem, hogy az egykori német birodalmi 
parlament a magának kivivott igazságot vissza 
ne szolgáltatná a lengyel nemzetnek. Magyaror
szágra nézve: hol fog lenni Magyarország közvé
leménye, e részben utalom önöket a megyék levél
táraira, és az 1831-ben tett föliratokból meg fog
ják látni, hogy ha valaha eljöhet a küzdelem nap
ja, Magyarország a vitéz lengyel nemzet mellett 
leend. 

A keleti kérdés, t. képviselők, szomszédsá
gunkban van. Ausztriának, az absolut Ausztriának 
lehet érdeke, hogy a netalán összebomlandó török 
birodalomból nevezetes részeket kapjon: anyagi
lag azért, mert néhány millióval szaporodván adó
zói száma, azok részesítíethessenek azon szerencsé
ben, hogy a mások által csinált államadósságok 
milliárdjaiban osztakozzanak; politikailag azért, 
mert ismét néhány külön nemzetiség jővén az ab
solut kormány rendelkezése alá, a más nemzetbe-
liek ama fenjelölt nagyhatalmi állás áldásaival 
kibékittethessenek. Azonban a kelet Magyarország 
szomszédságában van, és igy itt Magyarország ér
deke azt követeli, hogy Magyarországnak nem zsa-
bad hódítási vágyának lenni, hanem a népek test
véries szeretetében oda kell mtíködnie, hogy önma

gok intézzék sorsukat egy erős, alkotmányos állam 
fölállításában. Fölfogom én, tisztelt képviselők, 
helyzetünket. Azt hiszem, át kell e tekintetben 
hatva lennünk a kor szabad szellemétől, figyelembe 
kell vennünk hazánk nyelvi viszonyait, és fonto
lóra vennünk a dél-keleti szomszédok szabadsági 
törekvéseit. Szemben ezekkel kötelességeink van
nak, melyek alól magunkat vég enyészet nélkül 
ki nem vonhatjuk. Részt kell vennünk azon mun
kában, melynek föladata, itt a Duna mentében ki
fejteni az alkotmányos szabadság és vele a népek 
testvéries együtt élhetésének és mííködhetésének 
erőteljes alakzatait. Hivatásunknak, melyet a gond
viseléstől nyertünk, jól tudom, hogy csak ugy fe
lelhetünk meg, ha alkotmányunk, köz kormány
zatunk, törvényhozásunk helyreállításával, alkot
mányunk kifejtése iránti rendeleteinek érvényt 
szerezni módunkban is lesz. 

A politikai helyzet nagyszerű és gyors válto
zásoknak van kitéve. Veszélyesnek tartanám, ha a 
jelen absolut osztrák kormánytanácsosok a feje
delemnek, az európai diplomatiának napról napra 
változó légvonata szerint, azt óhajtanák tanácsol
ni, hogy Magyarországot és népeit majd Ígéretek
kel kecsegtetni, majd pedig ily hadkiegészítési pá
tensek által kiábrándítani törekedjék. Azt hiszem, 
a politikai tények önmagok fölismertetik a feje
delemmel szükségét Magyarország alkotmánya tel
jes helyreállításának. Nem szeretném, ha ez azon 
bizalom romjain történnék, melyet a t. ház bőven 
kifejtett. Azt hiszem, a kormánynak legerősebb 
és legfőbb ereje az, belátni az eseményeket; köte
lessége nem bántani a nemzetek jogait; és legfőbb 
bölcsesége tisztelni, és ha bántotta, visszaadni azo
kat, és visszaadni azon időben, midőn az még nem 
vált kényszerűséggé: mert még a fejedelem lelki-
ösmeretének is meg kell hajolnia az ország, a nem
zet lelkiösmerete előtt, mely nem állhat egyébből, 
mint a törvénynek köteles tiszteletéből. 

Bezárom, t. ház, beszédemet. Jól tudom, mind 
ahhoz, hogy hazánk fölvirágozhassék — miként 
emlitém — a fejedelemnek tökéletes jó indulata 
kívántatik: bár én tehát a fölirattői sikert nem 
reménylek, óhajtom sikerét. Adja az ég, hogy 
mondja ki a fejedelem minél előbb, hogy szüntet-
tessék meg hazánkban a törvénykivüliség, s nyer
jen életet a jog és törvények tisztelete ; — mivel 
pedig ezt óhajtom; mivel jól tudom, hogy indít
ványom által nem a törvények megerősítése volt 
aczél — mert arra szükség nincs, mert a törvények 
mindig önmagokban hordják erejűket — de ön
magának ezen tárgynak vitatása által bizton el
érhető azon morális erő, melyet óhajtok; miu
tán hiszem, hogy a hazának minden alkotmá
nyos érzetű egyénei , kik 1865-ben azon re
ményben, hogy alkotmányunk teljesen vissza-



LXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jan. 15. 1867.) 171 

állíttatik, vállaltak hivatalokat, nem a mi fel
szólalásunk , nem is megemlítésünk, hanem ön
magokban érzett kötelességnél fogva tudandják, 
mivel tartoznak a hazának és a törvényeknek, s 
el fogják hagyni azon helyeiket akkor, midőn a 
törvényellenes hadkiegészítési pátensnek valósá
gos foganatosítása megkezdetnék , és mivel jól tu
dom, hogy egész nemzetem ezt várja tőlök: azért 
én most — indokolt indítványomnak tanácskozási 
tárgyalását — kérem a t. házat — méltóztassék 
későbbre, akkorra, midőn a t. ház bölcs belátása 
szerint szükségesnek és kötelességszerűnek tar-
tandja, elhalasztani. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Tisza Kálmán! 
(Halljuk!) 

TiSZa K á l m á n : T . képviselőház! A m. évi 
deczember hó 28-án megjelent törvényellenes legf. 
rendelet tartalmának taglaláséba bocsátkozni ré
szemről nem szándékozom, mert azt hiszem, tartal
mának minősége nem bir döntő befolyással arra, 
hogy jelenleg mit kelljen irányában tennünk, 
mert e tekintetben most a közjogi szempont az, a 
melynek bennünket vezetni kell. Röviden, mint 
egyszerű magánvéleményemet, csak azt vagyok 
bátor tehát ide vonatkozólag nyilvánítani, hogy 
én a honvédelmi rendszernek, az átalános védelmi 
kötelezettségnek elvben barátja vagyok u g y a n ; 
de meg vagyok aiTÓl is erősen győződve, hogy 
az, ily hosszú szolgálati idővel hozva kapcsolatba, 
hogy ha teljes alkotmányos garantiák nélkül az 
iránt, hogy az ország eddigi jogainak, viszonyai
nak, anyagi és szellemi érdekeinek tekintetbe véte
leivel fogna behozatni, és azontúl magának a nem
zetnek ellenó'rködése alatt végrehajtatni és kezel
tetni, mondom, hogy ezek nélkül meg vagyok 
aiTÓl győződve, hogy azon országnak anyagi 
és szellemi tönkre jutását eredményezné. Mind
ezen nézeteimet, valamint több tehető észrevételei
met kifejteni azonban majd akkor lesz idején, mi
dőn- a t. ház hivatva lesz a honvédelem tárgyában 
törvényt alkotni. Ezt tehát akkorra halasztóm. 

Azt hiszem, arról sem lesz szükséges hossza
san beszélnem, hogy a már idézett legf. rendelet 
alkotmányellenes, hogy törvényeinkbe ütközik, 
minek természetes kifolyása az, hogy ellene föl
szólalnunk, tiltakoznunk kell. Mindnyájan tudjuk 
e házban, merném mondani, a hazában, hogy Ma
gyarországot pátensekkel kormányozni nem sza
bad ; mihelyt tehát pátens akar rendelkezni Ma
gyarországra nézve, az már megjelenése által meg
sérti az alkotmányt: ezen legf. rendelet pedig, mely 
ről most szó van, hazánk'egyik leglényegesebb jo
gának tettleges megtagadása, tehát kétszeresen sérti 
az alkotmányt. Igen természetes, mondom, hogy 
ily körülmények között azt sem tartom szüksé
gesnek hoszasan indokolni, hogy e törvényte

len s alkotmányellenes rendelet irányában a kép
viselőháznak elutasíthatlan kötelessége fölszó
lalni. 

Engedje meg tehát a t. ház, hogy e helyen 
röviden egy pár szót szóljak saját helyzetünkről. 
(Halljuk!) 

Én azt hiszem, bajosan fogná tagadhatni va
laki azt, hogy képviselőház, hogy országgyűlés 
talán sohasem volt oly abnormis, oly szomorú 
helyzetben, mint a minőben mi vagyunk. (Igaz!) 
A mióta összehivattunk, kötelesséofszerülesf isme-
telten sürgettük alkotmányunk visszaállítását; 
sürgettük a törvénytelenségek megszüntetését; és, 
hogy elenyésztessük azon aggályokat, melyek 
némely körökben iránta létezhettek: Ígértük, hogy 
visszaállított törvényeinken, alkotmányos utón, 
megteendjük mindazon változtatásokat, melyeket 
megtennünk hazánknak érdekei megengedik; — 
és mégis, uraim! oly hosszú idő múlva egyetlen
egy tettleges lépés sem történt a czél felé: alkot
mányunk visszaállítva nincs ; a törvénytelen ren
deletek és következményeik minden irányban 
láthatók ; sőt most legújabban, az országgyűlés 
együttlétének idejében, de az országgyűlés teljes 
ignorálásával, adatik ki egyik leglényegesebb kér
désben a tudvalevő alkotmányellenes rendelet. Va
lóban, uraim, ha megfontolom e heíyzetet, alig tu
dom tartóztatni magamat azon gyanútól, azon 
föltevéstől, hogy közjogi bonyodalmaink alkotmá
nyos megoldása iránt döntő körökben nincs ko
moly szándék; alig tudom tartóztatni magamat 
azon föltevéstől, hogy a kormány az országggyü-
lés összehívása és ily körülmények közti együt-
tartása által nem akar egyebet, mint ben a nép
ben az alkotmányos fordulat közelléte iránt nem 
teljesítendő reményt ébresztve, a kedélyeket 
megnyugtatni, kifelé pedig elhitetni, hogy itt a 
belügyi kérdések mindenek megelégedésére meg
oldásának küszöbén állunk, azaz nem akar 
egyebet, mint hogy általunk fedezze befelé törvény
telenségeit, kifelé gyöngeségét. (Elénk helyeslés.) 
Nem mondom én még most, t. ház. hogy ez így van; 
de kérdem, nem természetszerűen kell-e ezen* föl
tevéshez s tán majd meggyőződéshez jutnunk, ha 
megnézzük azokat, mik másfél év óta és most 
legközelebb is történnek ? í gy állván a helyzet, 
őszintén megvallom, inkább mint valaha lett vol
na kedvem, hogy mondjuk ki, miszerint mi a 
kormánynak köpenyegűl se ben, se kün szolgálni 
nem fogunk; (Helyeslés) mondjuk ki, miszerint mi 
még csak szenvedőleges részt sem akarunk venni 
az alkotmányossággal űzött lelkiismeretlen játók
ban : (Helyeslés) mert, t. ház, valamint azt hiszem, 
hogy együtt minden képviselőtársammal óhajtom, 
óhajtanunk kell közjogi kérdéseink megoldatását, 
— azt hiszem, ez érdekben mindnyájan nem csak 

22* 
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a buzgó akaratnak,de a türelemnek is számtalan jelét 
adtuk — úgy másfelől szent meggyőződésem, hogy 
óvakodnunk kell attól, hogy valaha, vagy bárki is, 
látva a kormány által folytatott törvénytelensége
ket, az országgyűlés együttléte idején minket 
azok részesének tarthasson, vagy — mert attól, 
megvallom, nem félek, — vagy, mondom, bennün
ket a rászedett, az orránál fogva hurczolt. nevetsé
gesség szerepében láthasson. (Helyeslés.) És én, t. 
ház, meg vagyok győződve, hogy ha sokáig tart e 
helyzet, ez utóbbit elkerülni nem fogjuk: mert 
ugyan lehet-e szomorúbb, de egyszersmind nevet
ségesebb valami, mint egy országgyűlés, mely 
ismételten sürgeti ugyan a jogok visszaállítását, 
de semmit el nem ér? melynek megengedik, hogy 
beszéljen, hogy irjon, szónokoljon, de azért úgy 
járnak el, mintha nem is léteznék? (Helyesléi.) Azon
ban ezen lépés megtételétől visszatart engem most 
egy fontos tekintet. (Halljuk!) Azon tekintet az, t. 
ház, melylyel hazánk népe, hazánk összes lakosai 
érdekének( tartozom: és ezen érdek azt kívánja tő-
lünk,fölfogásom szerint,hogy midőn alkotmányunk, 
jogaink mellett szót emelünk, egyszersmind próbál
junk meg mindent, mi — nem hatalmunkban, mert 
hatalmunk fájdalom ma semmire nincs, de hata
lom nélküli voltunk mellett — még módunkban 
van arra, hogy az ő érdekeit védhessük, hogy pró
báljuk meg, hogy ezen most törvényellenesen, 
ujabban ránk róni szándékolt aránytalan teher alól 
kimenteni tudnók-e?! {Ügy van!) 

Ezen indokoknál fogva — ugy hiszem, talán 
többen lesznek képviselőtársaim közt, kik ezt ve
lem együtt teszik — elfogadom nyilatkozatunk 
alakjául a föliratot; sőt nem terjeszkedve ki a má
sik indítványra, melyet a nélkül, hogy tartalma 
felől ítéletet mondanék, jelenleg alkalom- és idő
szerűnek nem tartok, nem terjeszkedve ki arra, a 
fölirati indítványt, úgy a mint be van adva, részem
ről egész terjedelmében elfogadom. (Helyeslés.) El
fogadom, t. ház, mert abban jogainkhoz hű ragasz
kodásunkat, az alkotmány visszaállításának köve
telését, a nép érdekei iránt tartozó figyelemmel 
párö*sítva föltalálom; és ha — mert alig lehetne 
ellene talán mást mondani — nem olyan is a hang, 
a mely méltán fölizgatott kedélyeinkhez illenék, 
azt hiszem, az ország és népe úgy fogja azt tekin
teni, mint jelét annak, hogy legméltóbb fölgerje-
désünket is le bírjuk küzdeni, midőn az ő java 
úgy kívánja. (Zajos helyeslés.) 

Azonban, t. ház, midőn ezt nyilvánítom, egy
úttal kénytelen vagyok kifejezni azon meggyőző
désemet, hogy ha ezen föliratunknak sikere nem 
lenne; ha ezen föliratra kedvezőtlen választ kap
nánk, avagy, ha a szóban forgó törvénytelen ren
delet tettleges végrehajtása megkezdetnék: elér
kezettnek fognám és fogom látni azon komoly per-

ÜLÉS. (Jau. 15. 1867.) 

czet, midőn a képviseló'háznak -meggyőződésem 
szerint* határozottan föl kellend lépnie ; midőn a 
képviselőháznak nyilvánítania kellend ország és 
világ előtt, hogy az engesztelékenységben, az elő
zékenységben híjába ment egészen azon határig 
melyen túllépve kötelességét sértette volna meg, 
mert ez sikerhez nem vezetett; midőn ki kellend 
mondania, hogy a tiszta, eró's jóakarat, melylyel 
nem csak hazánknak, nem csak a trónnak, hanem 
közvetve még ó' felsége többi országainak és tar
tományainak is javát akartuk munkálni, megtört 
a kormány ellentállásán , azon kormányén, mely 
a törvényt, a jogot tisztelni, a népek érdekeit 
számításba venni nem akarja, mely a multak szo
morú eseményeiből hasznos tanulságot meríteni 
képtelen, mely egy vizbehaló makacsságával ra
gaszkodik az absolutismushoz. (Zajos helyeslés.) És 
miután ezt kimondtuk, ugy hiszem,egyszersmind ki 
kell mondania e háznak azt is, hogy ily körülmé
nyek között tovább működnie teljesen lehetetlen; 
(Helyeslés) ki kell mondania majdan akkor, hogy 
mindazon veszélyekért, melyek a hazát és trónt 
egyaránt érhetik, felelőssé teszi azokat, kik a tör
vénytelen tanácsokat adják, kik a törvénytelen 
rendeleteket kihirdetik és végrehajtják, (Helyeslés) 
felelőssé teszi azokat, kik, úgy látszik, azt hiszik, 
hogy van még ma is állam oly erős, hogy a belső 
elégületlenség és a ktilellenségek ellen egyszerre 
tudjon küzdeni. (Tetszés.) 

Azonban talán, t. ház — és ezt lelkem mé
lyéből óhajtom — talán ezen komoly perez nem 
fog bekövetkezni. Nem akarom én azt mondani, 
mennyire vannak vagy nicsenek nekem remé-
nj-eim, de senki kebeléből nem akarom kiirtani az 
az iránt táplálható reményt. (Mert lehet, hogy a 
fejedelem meggondolva, minő védelem az, melyet 
egy elégületlen népek kebléből erőszakkal kicsi
kart véderő adni képes, és minő szemben ezzel az, 
a melyet a kielégített, az önjavaikért küzdő nemze
tek lelkesült fiai tudnak nyújtani: meg fogja hall
gatni kéréseinket. Meglehet, talán figyelembe 
fogja venni egyik ősének ama jelmondatát, hogy 
a népek szeretete a trónok legbiztosabb támasza; 
figyelembe fogja venni, hogy a népek ezen szere
tetét csak jogos, törvényes, alkotmányos kívánal
maik teljesítése által lehet megtartani: és vissza-
állítandja alkotmányunkat. Meglehet, mondom, 
uraim, hogy ez be fog következni; és én nem 
akarnám az ez iránti reményt senkitől elvenni: 
azért tehát ismételve mondom, fentartva .magam
nak a nem várt, máskép alakuló viszonyok közt 
azt, mit előre is meggyőződésemkép jeleztem, je
lenleg a föliratot egész terjedelmében elfogadom. 
(Zajoz éljenzés.) 

E l n ö k : A szólásra senki sem lévén följe
gyezve, következik a ház nyilatkozata: elfogad-
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ja-e a szőnyegen forgó indítványt ? (Elfogadjuk!) 
Méltóztassanak fölállani, a kik a fölirati javasla
tot elfogadják. (Megtörténik.) Miután a fölirati ja
vaslatot a ház átalánosan elfogadta, most szaka
szonkinti fölol következik. {Fölkiáltások; El
fogadjuk !) 

Csanády Sándor: A szabályok kívánják a 
szakaszonkinti fölolvasást. {Zaj.) 

Deák F e r e n c z : Az elvben elfogadott fölirat 
szakaszonkinti fölolvasása a szabályokban ki van 
mondva, a szabályoktól pedig még a többségnek 
sem lehet eltérni, csak az unanimitásnak. Mihelyt 
tehát vannak, kik a szakaszonkinti fölolvasást kí
vánják, attól eltérni nem lehet, habár csak egy, 
vagy egykét tag kívánná is. Magam is óhajtom, 
hogy a fölirat szakaszonkint olvastassák föl. 

Joannovics György jegyző (olvasna a fölira
tot, s a ház annak minden egyes szakaszát elfogadja.) 

E l n ö k : Szakaszonkint is el lévén fogadva a 
fölirati javaslat, nincs egyéb há t ra , mint határo
zatikig kimondani, hogy a mélt. főrendeknek leg
közelebbi ülésében Joannovics György jegyző azt 
be fogja mutatni. (Helyeslés.) 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést bezárom. A 
legközelebbi ülés a szokott módon fog a képviselő 
uraknak tudtul adatni. (A képviselők oszlani kezde
nek. Elnök csenget.) A költségvetési bizottság tag
jait kérem, méltóztassanak holnap dél előtt 10 óra
kor az elnöki szobában megjelenni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

1JX.X^LV11» O-KíSZA(XO!S UJLrjo 
1867. január 16-dikán 

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

Tárgyai: Az elfogadott fölirat hitelesíttetik s a főrendekhez átküldetik. A költségvetés január havára elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. il>/i órakor. 

E l n ö k : A tegnapi ülés után értekezvén a 
felsőház elnökségével, megtudtam , hogy a mélt. 
főrendeknek ma 12 órakor ülésöklesz: következő
kép a jegyzőkönyv sietó'sb hitelesítése lett szüksé
gessé. 

Joannovics György jegyző (olvassa a jan. 
lö-ikei ülés jegyzökönyvét. Közbeszólások : Nem nagy 
többséggel, hanem közakarattal, vagy egyhangúlag !) 
Erre megjegyzem, hogy tudomásomra esett, hogy 
több képviselő ülve maradt a szavazásnál: ezért 
nem tettem ezen kifejezést: „közakarattal." (Fölkiál
tások: Egyhangúlag! Közakarattal!) 

Madarász József : T. ház! A t. ház több
sége parancsolhat a szerint, a mint a határozatot 
meghozandja; de azt hiszem, ha bármely tárgy 
szavazásra kerül, és egyetlen egy képviselő ellene 
szavaz, méltóztassék megengedni, nem lehet azt 
határozni, hogy : „közakarattal." Pedig én, midőn a 
tárgy szavazásra kitüzetett, magam is láttam több 
képviselőt — igaz, hogy csak néhányat — ülve 
maradni : tehát lehetetlen elfogadni ezen kifejezést: 
„közakarattal." 

G h y c z y K á l m á n : A történt dolgot tán leg
hűbben kifejezné, ha az mondatnék.- „néhány tag 
kivételével közakarattal." (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ezen kifejezés helyet t : 
„nagy többséggel," ez fog tétetni: „néhány tag ki
vételével közakarattal." 

Csiky Sándor: T. ház! Azt óhajtanám, ma
radjon úgy, mint először föl volt téve: „nagy 
többséggel:" mert azon kitétel, hogy „néhány tag 
kivételével közakarattal" előttem úgy tetszik, hogy 
ellenmondást tartalmaz. (Zaj.) 

R a g á l y i Ferd inánd : T. ház ! Visszamenve 
a történtekre, azt is merném ajánlani, hogy „köza
karattal :" mert adatott be ugyan egy indítvány, 
de miután ezen indítványt visszahúzták, és így 
másra nem lehetett szavazni, ezt arra magyaráz
hatni, hogy a fölirat közakarattal elfogadtatott. 
(Zaj.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a helyzetnek megfelel az, 
a mit Ghyczy Kálmán igen érdemes képviselő úr 
méltóztatott javaslatba hozni, és a mit a t. ház több
sége is elfogadott: én tehát azt hiszem, hogy ezen 
kifejezés jő a jegyzőkönyvbe. (Helyeslés.) 
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Joannovics György jegyző (végig olvassa 
az e szerint wódosított jegyzökönyvet.) 

BÓniS S á m u e l : Szokás szerint a föliratot is 
hitelesíteni kell. (Helyeslés.) 

TTóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a föliratot.) 
E l n ö k : T. ház! Joannovics György a fölira

tot a jegyzőkönyvi kivonattal együtt át fogja vinni 
a mélt. főrendekhez. 

Még egy tárgy van , t. i. a januárhavi költ
ségvetésnek megállapitása. A január hóra tervezett 
költségvetés pontról pontra ugyanaz, mint a me
lyet a t. ház deczember hóra jóváhagyott, egyet
len egy pontnak, t. i. azon 1200 írtnak kivételével, 

melyet a t. ház a ház tisztviselőinek és cselédjei
nek október hóra elmaradt fizetéseik fejében meg
szavazott : ennélfogva a költségvetés fölolvasása 
el is maradhatna; de ha a t. ház parancsolni mél
tóztatik, Rajner Pál képviselő úr jelentését föl 
fogja olvasni. (Halljuk!) 

Rajner P á l e lőadó (olvasna a januárhavi 
költségvetést.) 

E l n ö k : Méltóztatnak jóváhagyni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva az elnökség rendelkezni fog, hogy 
ezen összeg a ház pénztárába tétessék le. 

Más tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 
Az ülés végződik d. e. 115/4 órakor. 

1867. január 17-dikén 

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

Tárgyai: A mindkét ház által elfogadott fölirat a hadkiegészítési rendelet ellen aláiratik, megpecsételtetik s átadásával 
az első alelnök megbizatik. Bemutattatík Szemző István megbizó levele. Borcsányi János és Széky Péter végleg, Sipos Ferencz és 
Vuesetics István föltételesen igazoltatnak. A költségvetö bizottság kiegészíttetik. 

Az ülés kezdődik d. u. 4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző
könyvét Ráday László gr. fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Tóth Vilmos jegyzi fel. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a ja-
nuár 16-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház ! A védelmi rendszer és sereg-
kiegészités tárgyában kelt alkotmányellenes pátens 
ellenében készült fölirat a mélt. főrendek által tár
gyaltatván, ezek részéről Hontmegye főispánja, 
mélt. Majthényi László b. úr fog egy üzenetet 
átadni. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (a 
háznagy által bevezettetvén, az elnöki szék elé lép) : 
Mélt. elnök u r ! t. képviselőház! Azon határoza
tot és föliratot, melyet a legújabban kibocsátott 
védrendszeri rendelet tárgyában a t. képviselőház 
mint üzenetet, illetőleg mint javaslatot méltózta
tott a mélt főrendekkel közölni, ezek tanácskozás 
alá vették. Van szerencsém az e részbeli megálla
podást tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot válasz-
üzeiietképen teljes tisztelettel átadni. (Éljenzés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a fő
rendi ülés jegyzökönyvének kivonatát, mely szerint 

\ a főrendek a védrendszer tárgyában a képviselőház 
j részéről átküldött föliratot egész terjedelmében elfo

gadták, íljenzés.) 
Elnök: A fölirat már most mindkét ház ré

széről elfogadtatván, alá fog iratni és a mélt. főren
dek legközelebbi ülésébe aláirás végett át fog kül
detni. (Majthényi László b. a ház éljenzése közben 
eltávozik.) A föliratot a jegyző úr hitelesítés végett 
föl fogja olvasni. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a föl
iratot, melyet azután az elnök és Ráday László gr. 
jegyző aláírnak és megpecsételnek *). 

E l n ö k : Az elkészült föliratot Ráday László 
gr. jegyző a mélt.'fó'rendeknek legközelebbi ülésök-
ben aláirás végett át fogja nyújtani. Egyszers
mind fölkérem a t. házat, hogy mélt. Andrássy 
Gyula gr. alelnök urat méltóztassék a ház ré
széről a fölirat átadásával megbizni. (Atalános 
helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni Szemző István, a 
rigyiczai kerületben megválasztott képviselő meg
bizó levelét. Az állandó igazoló bizottságnak lesz 
átadandó. 

Gajzágó Salamon az igazoló bizottság részé
ről fog néhány rövid igazolási esetet előadni. 

*) Lásd az Irományok 56-dik számát. 
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Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló lizottság jelentését Borcsányi János, 
Pozsonyi/negye bazini választó kerületének képviselője 
választása tárgyában. A bizottság a nevezett képviselőt 
végleg igazoltatni véleményezi. Átalános helyeslés.) 

E l n ö k .* Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Borcsányi Já
nos végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Sipos Ferencz, Be-
regmegye felvidéki választó kerületének képviselője vá
lasztása tárgyában. A bizottság a szabályszerű 30 nap 
fen'artása mellett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Sipos Fe
rencz a szokásos 30 nap fentartása mellett iga
zoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (oh ássa az ál
landó igazoló bizottság jelentését a Széky Péter, He
ves- és K.-Szolnokmegye tisza-abádi választó kerületé
nek már föitételesen igazolt képviselője ellen beadott 
folyamodvány tárgyában. A bizottság a választás meg
semmisítése iránt beadott kérvény elvetésével végleges 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Széky Péter 
képviselő ur végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Vucsetics István, To-

rontálmegye zsombolyai választó kerületének képvise
lője megválasztása tárgyában. A bizottság a szabályszerű 
30 nap fentartása mellett igazolást véleményez. He
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfog-adni a bizottság-
véleményét? (Elfogadjtűt!) Ennélfogva Vucsetics 
István képviselő úr a szokásos 30 nap fentartása 
mellett igazoltatik. 

T. ház! Ráday Gedeon gr. és Urményi J ó 
zsef uraknak a képviselői állásról történt lemon
dása által a költség'vetó' bizottságban két állás meg
ürült. Kivánja-e a t. ház, hogy a hiányzó tagok vá
lasztása tekintetéből a választási czéduíák a leg
közelebbi ülés alkalmával beadassanak, vagy pedig, 
hogy én hozzak javaslatba két tagot ? (Fölkiáltások: 
Méltóztassék javasolni!) Ennélfogva bátor vagyok 
Ivánka Imre és Kalauz Pál urakat ajánlani. (He
lyeslés.) 

A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday László gr . 
azonnal el fogja készíteni, s az még a mai ülésben 
hitelesíttetni fog. 

(Húsz percznyi szünet múlva:) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 

ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A fölolvasott jegyzőkönyv hitele

síttetik. 
A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. A jövő 

ülés szokott módon a maga idején ki fog hirdettetni. 
Az ülés végződik d. u. 4l/< órakor. 

• •_ -.. £. 

LXXXIX. OESZÁGOS ULES 
J 867. január 26-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Bohetíelu Sándor megbízó levele ; Pethes József kórvénye az ellene minap beadott panasz alkal
mával használt kifejezés megváltoztatása iránt; Szirmay Pál kérvénye négyheti szabadságért, mely megadatik neki; Kendercsik Jakabé 
alkalmazásért; Guttmann Ádámé behajtott adóssága kifizetése iránt; Kiss Bálinté a múzeumi képtár ügyében; Pyrker Máriáé segély
ért ; Lator Báííntnéé s rokonaié pörükben szenvedett sérelmeik orvoslása iránt; Mánd lakosaié a lelkészi állomás betöltéseért; Békés-
Csaba lakosaié 1848 előtt lefizetett váltsági ősszegök átruházása iránt a város javára ; Andrássy Gyula gr, első alelnök jelentése az 
országgyűlés f. é. jan, 17-dikén kelt föliratának átadásáról. A 67-es bizottságban megürült két hely be nem töltetni határoztatik. Az 
elnök jelenti, hogy ugyanazon bizottság határozatából üléseiben azon képviselők is megjelenhetnek, kik nem tagjai. A múlt ülésszak, 
valamint az 1861-diki országgyűlés tzámadásainak megvizsgálására kirendelt bizottság jelentésének, úgyszintén Maróthy János ügyének 
tárgyalása napja kitüzetik, bemutattatik egyszersmind az ezen ügyre vonatkozólag az elnökhöz érkezett kormányi átirat. Szemző István 
föltételesen igazoltatik. Sárközy József képviselő halála bejelentetik. Bizalmatlansági szavazatoknak a ház elé terjesztése meg nem 
engedtetik. 

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

fetni Dimitrievics Milos, a szólani kivánók neveit 
zogja jegyezni Csengery Imre jegyző úr. 

Az ulolsó ülés jegyzőkönyve már hitelesítve 
lévén, a hitelesítés szüksége elő nem áll. 

Van szerencsém a tisztelt háznak bemutatni 
következő irományokat: 
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Bohetielu Sándor naszódvidéki képviselőnek 
eredeti megbizó levele. Az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Pethes József képviselő úr nincs megelégedve 
azon kifejezéssel, mely mellett Unger Istvánnak 
ellene beadott kérvénye be lőn mutatva, s kéri azt 
megváltoztatni. A kérvényi bizottságnak adatik át. 

Szirmay Pál képviselő egészségi szempontból 
négyheti szabadságért esedezik. (Megadatik!) 

Kenderesik Jakab, zsombolyai lakos és ma
gyar nyelvtanitó, alkalmaztatásaért esedezik. A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Guttmann Ádám torna-ujfalusi lakos, Le-
hoczky Lajos Abaujmegye szolgabirája és Ru-
szieska Zsigmond kassai ügyvéd által végrehajtás 
ntján részére behajtott 347 frt 25 krnak kifizeté
sét eszközöltetni kéri. Szintén a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

Kiss Bálint, nemzeti múzeumi képtárőr kéri, 
hogy a múlt évi február 8-kán 57. sz. a. beadott 
folyamodása a Múzeum tárgyában kiküldött bi
zottság által mielőbb fölvétetni és elintéztetni ren
deltessék. A közintézetek tárgyában kiküldött bi
zottságnak adatik át. 

Pyrker Mária tyrolországi Thaur községi la
kos kéri, hogy néhai Pyrker László volt egri érsek 
által összes rokonai részére adott segélyezési ado
mányban részesittessék. A kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Lator Bálintné szül. Kovácsi Erzsébet, mar
ni aros-szigeti lakos, és több vérrokona kérik, hogy 
a királyi ügyek igazgatója ellen általok folytatott 
zálogolási pörüknek a törvények helytelen alkal
mazása melletti végrehajtása által okozott tetemes 
sérelmeik törvényhozásilag orvosoltassanak. A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Mánd, biharmegyei község lakosai kérik, 
hogy keleti szertartású egyházukban, hol már két 
év óta lelkészök nincs, Zsurkucza István papi je
löltnek kineveztetése eszközöltessék, A kérvényi 
bizottságnak adatik át. 

Békés-Csaba város lakosai a 48-diki törvé
nyek előtt történt megváltás összegét a város 
javára kérik átruháztatni. Szintén a kérvényi bi
zottsághoz tétetik át. 

Andrássy Gyula gr., mint a seregkiegészités 
tárgyában készült fölirat átadásával megbízott 
küldöttségi tag, jelentését a háznak beadta. 

DimitrieviCS MilOS j egyző (olvassa Andrássy 
Gyula gr. jelentését *). 

E l n ö k : Azt hiszem, hogy ő felségének ezen 
kegyelmes királyi nyilatkozata örömmel tudomá
sul vétetik. (Helyeslés.) 

*) Lásd az Irományok 5 7-dik számát. 

A 67-es bizottságnak két tagj"a, Klauzál G á 
bor és Sárközy József urak meghaltak. Kivánja-e 
a t. ház, hogy ezen tagok helyett ujak választas
sanak? (Nem szükséges!) Ennélfogva az uj válasz
tás szüksége elő nem fordul. 

Ugyancsak a 67-es. bizottság részéről van 
szerencsém a t. háznak jelentem e bizottság azon 
határozatát, hogy üléseiben azon képviselő urak, 
a kik nem tagjai a 67-es bizottságnak, jelen lehet
nek. (Helyeslés.) 

Van két tárgy, melyre nézve tárgyalási napot 
kell kitűzni: az egyik, a ház számadásai megvizs
gálása tárgyában kiküldött bizottság jelentésének 
tárgyalása; a másik Maróthy János képviselő úr 
folyamodásának tárgyalása. Ú g y vagyok érte
sülve, hogy jövő héten bizottsági ülések fognak 
tartatni: ennélfogva, ha a t. ház akaratával egyez, a 
következő hét első napján, vagyis február 4-kén 
lehetne tárgyalni a most bejelentett tárgyakat. 
(Helyeslés.) 

E g y igazolási esetet fog Torma képviselő úr 
előadni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Szemző István, Bács-Bodrog 
megye rigyiczai választó kerülete képviselőjének vá
lasztása tárgyában. A bizottság foltételes igazolást véle
ményez. Helyeslés) 

Elnök : Ennélfogva Szemző István, Bács-
Bodrogmegye rigyiczai kerületének képviselője, a 
30 nap fentartása mellett, igazoltatik. 

Miután Maróthy János képviselő folyamodá
sának tárgyalása alkalmával szükséges lesz azon 
átirat is. melyet a jelen kormány ezen tárgyban 
hozzám intézett, ki kell azt nyomatni és szétosz
tatni ; hogy azonban ez megtörténhessék, a levél 
fölolvasása és kihirdetése is szükséges. (Halljuk!) 

DimitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa Bartal 
György helytartótanácsi első alelnöknek a képviselőház 
elnökéhez intézett levelét * ) . 

E l n ö k : Ezen levél ki fog nyomatni s a t. 
képviselő urak közt szétosztatni. 

Fájdalommal jelentem Sárközy József képvi
selőtársunk közelebb történt halálát, ki úgy egy
házi, mint politikai életében nagy érdemeket szer
zett magának. Azt hiszem, hogy fájdalmasan bár, 
de kénytelenek vagyunk megtenni azon intézkedé
seket, hogy Komárommegye központi választmá
nya szólittassék föl ujabb választás megtételére. 
(Helyeslés.) 

A t. ház megállapította és kimondotta azt, hogy 
a bizalmi szavazatok előterjesztése a ház elé nem 
tartozik. Azt hiszem, hogy midőn ezt kimondotta 
a t. ház, kimondotta egyszersmind azt, hogy a 

*) Lásd az Irományok 58 dik számát. 
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bizalmatlansági szavazatok közlése sem tartozik a 
ház elé: következésképen, ha netán jönnének be 
bizalmatlansági szavazatok, azokat az elnökség 
nem tartozik előterjeszteni. 

MiletiCS SzvetOZár: Minthogy a dolog en

gem illet, kívánom, hogy ez nyilvánosan tárgyal-
tassék. (Elénk felkiáltások: Nem kell!) 

E l n ö k : Más tárgy nem lévén, az ülést el
oszlatom. 

^íz ülés végződik d. e. 10% órakor. 

XC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. január 29-dikén 

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

Tárgyai; Bemutattatnak; Két folyamidás Szemző István választása ellen; Oroszy Miklós kérvénye négyheti szabad
ságért, mely megadatik. A jegyzőkönyv 501-dik pontjának második ezikkeben egy hibás kitétel megigazittatik, A ház kijelenti, hogy 
a nemzeti múzeumi tárgyak fölötti intézkedés az országot, nevezetesen az országgyűlést illeti, s meghagyja a közintézeti bizottságnak, 
hogy a Nemzeti Múzeumból a párisi világtárlatra küldendő tárgyak iránt javaslatot terjeszszen eló'. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievies Milos, a szó
lani kívánókat fogja jegyezni Csengery Imre 
jegyző úr. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja

nuár 26-kán tartott ülés jegyzökönyvét. Hitelesíttetik.) 
E l n ö k : Szemző' István képviselő' választása 

ellen két folyamodás érkezett be. Az állandó iga
zoló bizottságnak fog átadatni. 

Oroszy Miklós képviselő úr, betegeskedése te
kintetéből, hatheti szabadságot kér. (Megadjuk!) 

Faragó Ferencz képviselő urnák az ország
gyűlési jegyzőkönyv egyik pontjára nézve van 
észrevétele. 

Faragó Ferencz: T. ház! Az országgyűlési 
jegyzőkönyv szerkezetére van észrevételem. A 
mult évi november 23-dikai ülés jegyzőkönyvé
nek 501-dik pontjában a 2-dik czikk alatt a kö
vetkező van bejegyezve : „Makó város görög val
lású egyházi községe, a nagyváradi rom. kath. 
püspökség által állítólag ellene elkövetett törvény
telenségeket folyamodványában panaszolván, sé
relmei orvoslását kéri." Biztos tudomásom van, 
hogy ez nem úgy áll, mert ezen panasz nem a. 
rom. katholikus püspök. hanem a görög katholi-
kus püspök ellen van beadva; nehogy tehát a rom. 
katholikusok a magyar nemzet elleni izgatásokkal 
vádoltathassanak: ugy hiszem, szükséges volna 
ezt a jegyzőkönyvben kiigazítani és az igazítást a 
mai jegyzőkönyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

KÉPV. H*. NAPLÓ. 1 8 6 % III. 

E l n ö k : A dolog úgy áll, mint képviselő úr 
előterjesztette. T. i. hibából „görög egyesült" he
lyett „romai katholikus" tétetett; holott az eredeti 
okmányban ógörög egyesült püspök" fordul elő. 
Ennélfogva ezen kitétel a szerint lesz kiigazítandó, 
a mint Faragó Ferencz képviselő úr indítványozta. 

T. ház! Húsz képviselő úr a ház szabályai
nak 83-dik szakasza értelmében ülést kivánt tar
tatni egy, a Nemzeti Muzeumot érdeklő kérdés 
tárgyában. Szentkirályi Móricz képviselő iír kíván 
e tárgyban szólani. 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Úgy tudom, 
hogy időközben, különösen miután az elnökségnél 
ülés összehívását sürgettük, a Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatósága részéről e tárgyban jelentés ér
kezett a házhoz. Hogy a dolgot tökéletesen, kime-
ritőleg lehessen tárgyalni — ha érkezett ily jelen
tés — mindenek előtt ezt kérném fölolvastatni. 

E l n ö k : Az ülés előtt be lett adva ily jelen
tés. Jegyző úr a melléklettel együtf föl fogja ol
vasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa Kubi-
nyi Ágoston beadványát és a tárnokmester erre vonat
kozó rendelvényét.) 

Szentkirályi Móricz: T. ház! Midőn azon 
körülmény egynémelyikünknek tudtára esett, hogy 
a M. N. Múzeum némely tárgyai kiküldetni szán
dékoltatnak a párisi műtárlatra, ezen dolog egészen 
máskép állott, mint a most. fölolvasott igazgatósági 
jelentésből megértettük. Akkor t. i. úgy voltunk 
értesülve, hogy azon tárgyak elszállítására a ren
deletek akként vannak megtéve, hogy — ha az 
országgyűlés jogát érvényesíteni akarja — azzal 

i>3 
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sietnie szükséges. í g y történt, hogy némelyek, mi
előtt az országgyűlésnél hivatalosan indítványo
zás által lépést tehettek volna, magán körből in
téztek fölszólítást a Nemzeti Múzeum igazgatósá
gához. Azonban úgy értesültem, hogy az elkülde-
tésnek rögtöni megtételére mindeddig az előké
születek nincsenek megtéve, hogy azon tárgyak 
mind a magok helyén vannak: igy tehát a háznak 
rendelkezési jogára nézve teljesen szabad keze van. 
Nem lehet azonban tagadni , hogy ily rendeletek 
tétettek, hogy nem csak a múzeumi tárgyaknak 
megőrzése, hanem elküldetése iránt is történt in
tézkedés, mit én illetéktelennek tartok, ós azt hi
szem, hogy a Nemzeti Múzeumban őrzött tárgyak 
iránt intézkedni csak az országnak, ha pedig az 
országgyűlés együtt van, csak az országgyűlésnek 
van joga, minthogy azok nemzeti és országos tu
lajdonok. Én tehát mind a mellett is, hogy azon 
intézkedések, melyek eddig tétettek, meg vannak 
szüntetve, a mennyiben azt mondja a most fölol
vasott helytartótanácsi rendelet, hogy az ország
gyűlés intézkedéséig azon rendeletek fölfüggesz
tetnek, mint a múltra nézve nem helyest kívánom 
megérintetni, és a t. ház által oly értelemben ha
tározatot hozatni, hogy a Nemzeti Múzeum tárgyai 
fölötti intézkedési jog kirekesztőleg az országgyű
lést illeti, és e jelentés, melyben közöltetik, hogy 
amaz illetéktelen intézkedés fölfüggesztetett és ha
tályon kivül helyeztetett, egyszerűen tudomásul 
vétetik. 

E szerint be lenne rekesztve mindaz, a mit a 
már eddig közbejött, e tárgy körüli intézkedésekre 
nézve tenni lehet, mert ha azon intézkedések, me
lyek eddig tétettek, megszüntetnek, akkor az or
szággyűlésnek a múltra nézve tenni valója nincs. 
Hátra volna még az, vajon az országgyűlés és je
lenleg maga a képviselőház czélszerünek vagy le
hetőnek tartja-e, hogy a M. N. Múzeum tárgyai a 
párisi kiállításra kiküldessenek; de e részben kü
lön indítványnak volna helye, melyet azon úton 
fognánk tárgyalni, mint egyéb indítványokat szok
tunk tárgyalni. 

Azon indítványomat, melyet bátor voltam 
előterjeszteni, a ház szabályainak hódolva, írásban 
is formuláztam és bátor vagyok azt a ház asztalára 
letenni. Ez ekként szól: „A Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatóságának jelentéséből kitűnik, hogy 
a Múzeum régiségi tárából a párisi iparműkiálli-
tásra kiküldetni czélzott tárgyak átszállítását pa
rancsoló helytartótanácsi rendelet föl van füg
gesztve, azaz hatályon kivül téve. Miután mégis 
ily illetéktelen rendelet kiadatott, indítványozom, 
hogy a ház ezt határozatikig megemlítvén, egyéb
iránt a jelentés tudomásul vétessék és arra követ
kező határozat hozassák: Annak megjegyzése mel
lett, hogy a Nemzeti Múzeum az ország sajátja, 

hogy tehát azon tárgyak fölött, melyek a Nemzeti 
Múzeum épületében őriztetnek, rendelkezni senki 
másnak az országgyűlésen kivül jogában nem ál l : 
az igazgatóságnak a képviselőház elnöke által be
mutatott jelentése, mely szerint bizonyos tárgyak
nak a párisi műkiállitásra czélzott átszállítását 
megrendelő helytartótanácsi intézmény fölfüggesz
tetett , azaz hatályon kivül tétetett, tudomásul 
vétetik." 

Ha valaki czélszerünek tartja, hogy részt ve
gyünk a párisi világtárlatban, ez külön inditváuy 
tárgya volna. 

Deák FerenCZ: T. ház! Tökéletesen egyet
értek az indítványozó úrral, hogy Nemzeti Muze
umunk a nemzet sajátja, s a felett csak az ország
gyűlés rendelkezhetik, vagyis az ország a képvi
selők által, és más hatalom nem ,• ugyanazért, ki
vált most, midőn az országgyűlés együtt van, az 
országgyűlés mellőzésével és annak egyenes hatá
rozata nélkül , én sem tartom se jogosnak, se 
helyesnek, hogy Nemzeti Muzeumunk tárgyai kö
zül bármi kiküldessék apárisi műkiállitásra. Ennél
fogva tehát az indítványt annyiban, a mennyiben 
azt kifejezi, és a mennyiben azt is mondja, hogy 
itt intézkedés a múltra nem szükséges: nem ide
genkedem pártolni. Hanem más kérdés adja elő 
magát, és pedig az a kérdés, hogy miután másnak 
nincs joga határozni a fölött, mint az országgyű
lésnek, az országgyűlés a fenforgó tárgyban ha
tározzon-e valamit, vagy ne ? Azt tudjuk, hogy a 
párisi kiállítás egy nagyszerű nemzetközi kiállí
tás, melynek egyik kitűzött ezélja, hogy az ipar 
és művészet, és különösen a művészetre vonatkozó 
ipar koronkinti fejlődéséről hű képet állítson e lő ; 
tehát a régibb kortól kezdve a későbbi századokon 
keresztül egészen az ujabb korig jeles példányo
kat óhajtanak a kiállításra, hogy ez mintegy tör
ténelmét a művészet és ipar fejlődésének megirha-
tóvá, kifejthetővé tegye. Állítólag a mi Muzeu
munkban van néhány darab , melyet épen a mű
vészet történelmének tekintetéből egy bizonyos 
korszakból majdnem unicumnak lehet tekinteni. 

I Az országgyűlés mondhatja, hogy mi semmit sem 
i engedünk kivinni, annak a rendeltetése, hogy itt

hon maradjon; ehhez az országgyűlésnek teljes 
joga van. Csak az a kérdés, ha nem volna-e czél-
szerübb nem azt mondani, mert az ilyen nemzet
közi, nagytekintéfyü művészi kiállítások a civili-
satió követelményei és postulatumai, s mi annyi 
közérdekeltséget mutatunk az európai civilisatió 
iránt, hogy lehetetlen nagy részvétellel nem kísér
nünk a párisi kiállítást és annak czélját. 

Én tehát a nélkül, hogy méltó megrovásnak 
tennők ki magunkat, alig tartom helyesnek, hogy 
egyszerűen és kereken magtagadjuk a kiküldést, 
még azt sem, hogy azt mondjuk, ha valakinek kell. 
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tegyen ez iránt indítványt. Hanem czélszerünek 
véle m, hogy kimondjuk azt, miszerint aN . Múzeum 
az ország kincse, arról vagy annak bármely egyes 
tárgyáról , azoknak még ideiglenes átviteléről is, az 
ors zággyülésen kívül más hatalom nem rendelkez
hetik. Mi nagy érdekeltséggel kísérjük a párisi ki
állítás rendezését, s nagyon óhajtjuk, hogy annak 
az ipar- és civiiisatióra nagy hatású kifolyása minél 
inkább eléressék: ugyanazért megbízzuk a háznak 
azon bizottságát, mely a közintézetek iránti munká
lat elkészítésével van megbízva, hogy e tárgy iránt 
magának adatokat szerezzen, szakértőkkel értekez
zék, jelölje ki, minők legyenek azon tárgyak, me
lyek e tekintetből kiküldendők, és készítsen javas
latot, hogy minő garantiák mellett, minő felügye
let alatt és minő föltételekkel adhatjuk ki ezeket, 
És ha a t. ház ebbe beleegyezik, nem kellene ezen 
inditványra külön tárgyalási napot kitűzni, mert a 
jegyzőkönyvben ezt amúgy is kimondjuk; a bi

zottság ugy is a magunké: bizzuk meg tehát ezt 
azzal, hogy megvizsgálván a körülményeket, és 
minden szükséges tekinteteket figyelembe véve, 
javaslatot térjeszszen elénk, hogy akkor végleg 
határozhassunk. 

J á m b o r P á l : Igen örvendek, ha műkin
cseinkből, kivált ha remekek, csak egyetlenegy is 
a párisi műkiállitásra küldetik; csakhogy kíván
nám, hogy ott ne osztrák, hanem magyar czég* 
alatt szerepeljen. (Fölkiáltások : Magától értetik! 
Majd a bizottság!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati in
dítványt Deák Ferencz képviselő úr hozzáadásá
val együtt ? (Elfogadjuk!) Egyszersmind igen ter
mészetes, hogy a czég, miután a t. ház rendelke
zik, magyar legyen. Tehát a határozat Deák Fe
rencz hozzáadásával elfogadtatik. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést bezárom. 
Az ülés végződik d. e. 101/2 órakor. 

XCI ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 4-dikén 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : két panasz Sipos Ferencz választása ellen; Gaal Mihály és társai kérvénye sérelmeik törvé
nyes elintézése iránt; Leitold Jánosnéé hagyatéki ügye elintézése iránt; ábrányi lakosoké urbérszerii szolgálataik megszüntetése 
iránt; Kemény József emlékirata a szemészeti intézetekről; Szentes városa kérvénye úrbéri kárpótlása iránt; több képviselő indítványa 
a nagyvárad-brassói vasút érdekében. Szemző István végleg igazoltatik. A képviselőházi számadások az illető bizottságnak újra kiadat
nak. Maróthy János képviselő szándékolt elfogatása folytán a ház roszalását mondja ki a kormány eljárására nézve s tiltakozik ha
sonló esetek ellen. 

Az ülés kezdődik d. «. 5 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyv 
vezetésére fölkérem Joannovics Györgyöt, a szólni 
kívánók neveinek följegyzésére Tóth Vilmost. A 
közelebbi ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja
nuár 29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Idő közben következő irományok ér
keztek be : 

Beregmegye felvidéki választókerületéből 463 
választó megsemmisíttetni kéri SiposFerencz válasz
tatását. Ugyancsak Beregmegye központi választ
mánya a megye fenyítő törvényszéke által Sípos 
Ferencz ellen hozott két rendbeli elmarasztaló íté
letét figyelembe vétetni kéri. Mindkettő az állandó 
igazoló bizottságnak adatik át. 

Gaal Mihály és több birtokos társa a Sillye Gá
bor főkapitányuk által a képviselőházhoz benyúj
tott röpiratot mellőztetni és sérelmeiket a törvény 
utján kérik elintéztetni. A kérvényi bizottsághoz 
adandó. 

Leitold Jánosné, veszprémmegyei lakos, elhalt 
első férje Noe János hagyatéki ügyének Zalame
gye törvényszéke általi elintézését s az eddigi 
mulasztás miatti kártalanítását kéri eszközöltetni. 
A kérvényi bizottsághoz adandó. 

Szabolcsmegyei Budai-Abrány községbeli la
kosok a beltelkeikről követelt úrbéri természetű 
szolgálatokat megszüntetni kérik. A kérvényi bi
zottsághoz teendő. 

Kemény József, kassai országos főszemorvos. 
a szemészeti intézetek körül szerzett tapasztalatai
ról egy emlékiratot küldvén be, azt az országos 

2 3 * 
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közintézetek tárgyában kiküldött bizottságnak 
figyelembevétel végett kiadatni kéri. Ki fogadatni. 

Szentes város községe,mint örökvételi jogon az 
uri jogoknak és úrbéri tartozásoknak vevő tulaj
donosa, az úrbéri kárpótlási összegnek és az 1848-
diki május elsejétől járó kamatoknak kiadása iránt 
törvény által intézkedést kér tétetni. A kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

Több képviselő úr által a nagyvárad-brassói 
vasút tárgyában indítvány tétetett le a ház aszta
lára, mely föl fog olvastatni. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa az in
dítványt*). 

E l n ö k : Ki fog nyomatni. A napirendre való 
kitűzést később méltóztassanak elhatározni. 

Torma Károly képviselő űr jelentést tesz az 
állandó igazoló bizottság részéről. 

Torma Károly előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését a Szemző István képviselő ellen be
adott két rendbeli vádirat tárgyában, melyek ellenében 
az igazoló bizottság Szemző Istvánt végleg igazolandó-
nak véleményezi. Elfogadjuk!) 

Elnök: Ennélfogva Szemző István Bácsme-
gye rigyiczai kerületében" képviselő úr végleg iga
zoltatik. 

Napirenden van a képviselőház számadásait 
vizsgáló bizottság jelentése. Itt egy körülmény 
jött közbe. Kovácli László képviselő és háznagy 
és Lisznyay Gedeon képviselőházi pénztárnok föl
világosító jegyzeteket adtak be e tárgyban a vizs
gáló bizottság ellenében. **) Nem tudom , kiván-e a 
t. ház határozni most, vagy helyesebbnek tartja-e, 
hogy az illető irományok adassanak vissza azon 
vizsgáló bizottságnak, hogy kombinálva a dolgot, 
csak azokat terjeszsze a ház határozata elé, melye
ket maga be nem végezhet ? (Helyeslés.) Visszaadat
nak tehát a bizottságnak,részint azért,hogy megvizs
gálja az észrevételeket, s e szerint tegyen újra je
lentést e tárgyban, részint pedig azért, hogy az 
egyesekre nézve tett észrevételeket az illetőkkel 
közölje és csak azokat terjeszsze a ház elé, melye
ket maga be nem végezhet. 

Napirenden van még a salvus eonductus tár
gyában Maróthy János képviselő iir által beadott 
folyamodvány. Kérem a folyamodványt fölolvasni. 

JoannOViCS G y ö r g y j e g y z ő (olvassa Maró
thy János képviselő folyamodását, azután a helytartó
tanács elnökségének a ház elnökéhez ez ügyben intézett 
iratát * * * j . 

E l n ö k : Tisztelt ház! Még fölolvasandó az el-

*) Lásd az Iromány oh 59-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 61. és 62-dik számát. 

***) Lásd az Irományok 4-3. és 58-dik számát. 

nöki jelentés, mely erre vonatkozólag a ház 73-dik 
ülésében tétetett. 

Joannovics György jegyző (olvassa a je
lentést.) 

E l n ö k : Méltóztassanak hozzá szólni. 
Tisza K á l m á n : A fölol vásott iratokból, 

úgy hiszem, mindnyájan átláttuk azt, hogy itt elő
ször átalános súlyos törvénysértés fordul elő a ka
tonai hatóság beavatkozása által. És ezenkívül az 
még képviselő ellen intéztetvén, megsértetett a kép
viselőház tekintélye is, mégsértetvén a képviselői 
immunitás, vagy, mint itt nevezve van, a menevéd. 
Ezen tárgyra nézve hosszas indokolás nem szük
séges, mert úgy gondolom, mindnyájan óhajtjuk 
azon minden parlamentben meglevő szokás alkal
mazásba vételét, mely azt tartalmazza, hogy a kép
viselők irányában elfogatásnak és más hasonnemü 
bírói eljárásnak a ház beleegyezésével s előleges 
engedelmével kell történnie. Ezt, úgy hiszem, ma-. 
gunkra nézve is mindnyájan alkalmaztatni kí
vánjuk. 

Én tehát bátor vagyok indítványozni, mondja 
ki a ház határozatikig, hogy Maróthy János kép
viselőnek a katonai hatóságok által elrendelt el-
fogatásában azon súlyos sérelmen kívül, mely a 
katonai hatóság különben is illetéktelen beavatko
zása által elkövettetett, a menevédnek sérelmét is 
látja; megértvén azonban ő felség-ének legmaga
sabb elhatározását, melyíyel a katonai hatóság el
járását megszüntette, ez alkalommal a kormány 
ezen egész eljárására nézve roszaíásáthatározatilag 
kimondja; jövőre hasonló esetek ellen az ország
gyűlés függetlenségének érdekében tiltakozik, s 
elvárja, hogy mind a jelen esetben, mind netalán 
előfordulható más esetekben minden lehető eljárás 
csak a törvényes birói hatóságok utján, az ország
gyűlés tagjai irányában pedig a menevédnek s az 
illető ház jogainak megtartásával, fog intéztetni. 

Azt hiszem, leghelyesebb volna ily határozat 
hozatala. Nem tudom, méltóztatnak-e most mind
járt tárgyalni ? (Elfogadjuk !) Az indítványt ezennel 
a ház asztalára teszem. 

Tóth Vilmos jegyző (fölolvassa, az in
dítványt.) • 

E l n ö k : Ennélfogva a fölolvasott javaslat ha
tározattá emeltetik. 

Nem lévén más tárgy, az ülést föloszlatom. A 
jövő ülés szokott módon fog tudtul adatni. 

Egyszersmind fölkérem a közintézetek tár
gyában működő bizottság elnökének fölszólítása 
nyomán ama bizottság tagjait, hogy ülés után e 
teremben maradjanak. 

Az ülés végződik d. u. 5 % órakor, 
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• • - -. r XCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 18-dikán 

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

Tárgyai: Bemutáttatik Káday Gedeon gr. ós Perczel Béla megbizó levele. Fölolvastatik a f. ó. február 17-dikén kelt 
kegy. kir. leirat, mely az alkotmány visszaállítását s a felelős minisztérium alakításával megbízott miniszterelnök kinevezését tudatja. 
Köszönetmondó országos küldöttség ö felségéhez indítása határoztatik s annak képviselőházi tagjai kineveztetnek. 

Áz ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólani kivánók neveit 
Joannovics György fogja jegyezni. Mindenekelőtt 
az utolsó ülés jegyzőkönyve fog meghitelesittetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
február 4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Van szerencsém Ráday Gedeon 
grófnak mint a duna-vecsei választókerületben 
közakarattal elválasztott képviselőnek megbizó le
velét bemutatni. (Éljenzés.) Az állandó igazoló bi
zottságnak fog átadatni. 

Bemutatom továbbá Perczel Bélának, mint a 
bonyhádi választókerületben elválasztott képvise
lőnek megbizó levelét. (Éljenzés.) Szintén az állandó 
igazoló bizottságnak fog átadatni. 

Majthényi László báró, Hont vármegye fő
ispánja egy kegy. kir. leiratot fog bemutatni. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (a 
Mznagy által bevezetve, az elnöki szék elé lép): Mél
tóságos elnök űr, t. ház! Legfelsőbb helyről a 
niélt. főrendi ház elnökének, kir. főtárnokmester 
ó' nagyméltóságának egy kegy. kir. leirat kézbe-
sittetett, melyet is van szerencsém a mélt. főren
dek rendeletéből azon bizalomteljes kéréssel át
nyújtani méltóságodnak, hogy azt itteni közzété
tele után oda hasonló czélból visszajuttatni mél
tóztassék. (Éljenzés.) 

E l n ö k : A kegy. kir. leirat azonnal föl fog 
bontatni, kihirdettetni és a méltóságos főrendek
hez kihirdetés végett visszaküldetni. (Fölbontja és 
Tóth Vilmos jegyzőnek átadja a leiratot.) 

Tőtí l VillllOS j e g y z ő (fölolvassa a kegy. kir. 
leiratot. *) A közép, valamint a jobb oldalhoz tartozó ösz-
szes, úgyszintén többen a baloldali tagok közöl a fölolva
sást több helyen hosszasan tartó lelkes éljenzéssd szakítják 
félbe, s a leirat azon pontjánál, mely Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnökké kineveztetéséröl szól, valamint a 

*) Lásd az Irományok 60-dik számát. 

végén fölállva szűnni nem akaró viharos éljenzésekbe 
törnek ki.) 

E l n ö k : Azt hiszem, ezen közörömmel foga
dott kegy. kir. leirat következtében a t. hiz akara
tával találkozom arra nézve, hogy a t. ház kül
döttség által fejezze ki köszönetét és háláját ő fel
ségének, (Helyeslés) egyszersmind a t. háznak 
ebbeli határozata hozzájárulás végett a mélt. fő
rendekkel közöltessék. A kegy. kir. leirat a mélt. 
főrendeknek kihirdetés végett át fog küldetni. Ezen 
történelmi fontosságú leirat számos példányban 
kin3Tomatván, szét fog osztatni. Tóth Vilmos jegyző 
úr pedig át fogja vinni a mélt. főrendekhez. (He
lyeslés.) 

Andrássy G y u l a gr . : . Tisztelt ház! Azon 
bizalom, mely ő felsége magas megbízásában 
fekszik, nem engem, az igénytelen egyént, hanem 
a nemzetet illeti. 

Óhajtottam volna tehát, és e nézetemben bi
zonyosan az egész nemzet osztozni fog-, e terhes 
és erőmet meg-kaladó megbízást az által elfogadva 
látni, kit arra a nemjaet bizalma kiválólag kijelölt, 
és a fejedelem bölcsesége legméltóbbnak ismert. 

Miután azonban ő felsége is méltányolta azon 
érveket, melyekre hivatkozva, t. barátom, Fest bel
városának nagyérdemű követe (Hosszan tartó lelkes 
éljenzés) fölmentését kérte, én ő felsége parancsa 
iránt hódolatteljes engedelmességgel és a nemzet 
iránt föltétlen áldozatkészséggel tartozván: átlá
tom, hogy midőn a király parancsol és a nemzet 
var, az egyem eléo-telenség érzete nem ok az el 
nem fogadásra. (Elénk éljenzés.) 

Kötelességemnek fogom tehát tartani, ö felsége 
magas parancsa szerint, minél előbb a magyar fe
lelős minisztérium megalakítását czélzó alázatos 
javaslatomat fölterjeszteni, és a megalakítandó 
kormányt már előre is a t. ház támogatásába 
ajánlom. (Éljenzés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Én magam részéről 
is teljes készséggel hozzájárulok ahhoz, a mit e 
háznak igen tisztelt elnöke indítványozott; hanem 
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azt hiszem mégis, hogy ez által még kimerítve 
nincs az, a minek ezen legmagasabb kir. leiratra 
határoztatni kell. En ugyanis óhajtanám részemről 
— és azt tartom, hogy az szükséges is — mondja 
ki a t. ház, midó'n köszönetét fejezi ki a kegy. kir. 
leiratért, egyszersmind azt, hogy azon tárgyakra 
nézve, melyek további tárgyalást igényelnek, majd 
ha a minisztérium a ház kebelében jelen lesz, fog 
tárgyalási határnapot kitűzni. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A kegy. kir. leirat
nak két fő tárgya van : az alkotmány visszaállítása 
és a magyar felelős minisztérium kinevezése. Erről 
természetesen tanácskozni nem szükséges, de nem 
is lehetséges; erre nézve tehát nincs más teendőnk, 
mint a mit t. elnökünk is kimondott, hogy t. i. 
köszönjük meg ő felségének és köszönetünket kül
döttség által is fejezzük ki. A kir. leiratban más 
igen fontos tárgyak is vannak érintve: azon fon
tos tárgyak majd a magyar felelős minisztérium 
által fognak okvetlenül elénk kerülni; hogy pedig 
akkor, midőn azok elénk terjesztetnek, azok fölött 
tanácskozzunk és véleményünket, nézetünket ki
mondjuk, azt, ugy hiszem, senki sem fogja elle
nezhetni, mert ez természetes joga, sőt kötelessége 
a háznak. Ha tehát valakinek megnyugtatására 
szolgál, hogy ezt ki is mondjuk a határozatban, 
hogy „küldöttséget küldünk köszönetünk kifeje
zésére" és még hozzátesszük: „magában értetődik, 
hogy azon fontos tárgyakat, melyeket a kegy. kir. 
leirat megérint, majd midőn a magyar felelős mi
nisztérium elénk terjeszti, tanácskozás alá fogjuk 
venni és felettök határozunk:" ez a dolog termé
szetes folyománya. (Helyeslés.) 

E l n Ö k : Tehát ez szintén föl fog vétetni a ha
tározatba. 

Hogy e határozatot jegyzőkönyvileg közöl
hessük a mélt. főrendekkel, fél órára fölfüggesztem 
az ülést,- azután a mai jegyzőkönyv fog hitelesít
tetni, s ha a t. ház megengedi, a küldöttség tagjait 
is javaslatba fogom hozni. (Helyeslés.) 

(Fél órai szünet után:) 

j Tóth Vilmos jegyző úr föl fogja olvasni a 
I mai ülés jegyzőkönyvét. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az ülés jegyzö
könyvét. A jegyzőkönyv ezen pontjánál: „Azon tár
gyakra nézve, melyek további tárgyalást igényelnek, 
majd ha a minisztérium a ház kebelében jelen lesz, 

i fog határnap kitüzetni," fölszólal) 
Deák FerenCZ: Nem ugy értem én azt: „ha 

majd a minisztérium jelen lesz, fog tárgyalásra 
határnap kitüzetni:" mert most már a tárgyalások 
és érintkezések természete változik meg, nem lé-

! vén a dietalis tractatusok modora föntartandó, 
hanem a minisztérium általi érintkezés. Én tehát 
igy kívánnám szerkesztetni e pontot: „A kir. le
iratban érintett egyéb pontokat akkor veendi a 

j hás tanácskozás alá, midőn a magyar felelős mi-
I niszterium azokra nézve előterjesztéseket fog ten

ni." (Helyeslés.) Magától értetik, ha elő nem ter-
1 jesztetnek, hogy mindegyikünk tehet ez iránt in-
j ditványt. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (kijavítja e szerint a 
jegyzökönyvet és folytatja fölolvasását.) 

E l n ö k : A köszönő küldöttség tagjaiul bátor 
vagyok következőket ajánlani: Almássy György 
gr., Bezerédj László, Conrad Mór, Csáky László 

| gr., Dániel Pál, Gozsdu Manó, Huszár István, 
i Ivacskovics György, Ivánka Imre, Ivánka Zsig-
! mond, Justh József, Kálnoky Pál gr., Kovách 
I László, Orczy Béla báró, Podmaniczky Ármin 

Prugberger József, Salamon Lajos, Szabó Imre 
(pápai), Szápáry Gyula gr., Stefanidesz Henrik, 
Szitányi Bernát, Tisza Lajos, Tóth Vilmos, Trau-
schenfels Emil, Trifunácz Pál, Ujfalussy Miklós, 
Vay Lajos b., Zichy Viktor gr. és Zsedényi Ede 
urakat. (Helyeslés. Fölkiáltások: A ház elnöke veze
tése alatt !) Ha méltóztatnak parancsolni, igen szí
vesen fogok részt vennie küldöttségben. (Éljenzés.) 

Több tárgy nem lévén, az ülést föloszlatom. 
Holnap tiz órakor lesz ismét ülés. 

Az ülés végződik d. u. 12 Vt órakor. 
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XCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 19-dikén 

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

Tárgyai; Bemutattatnak : felvidéki kerületbeli választók panasza Sipos Ferenez megválasztása ellen; Sipos F erencz 
vádirata ; szentesi választók panasza Oroszy Miklós ellen ; Oroszy Miklós kérvénye képviselő kiküldése iránt Szentesre ; a in. k. ter
mészettudományi társulaté országos segélyzésért; dorozsmai s majsai vállalkozók panasza a Langrand-Dumoneeau czégü b rüszeli 
bank ellen s kérelmök segélyért; Burda Imre kérvénye atyja hagyatéki ügye elintézése iránt; Duszeg Matild panasza, a körmöczi ár
va-vagyonkezelés ellen; Hottavecz József kérvénye Bánffy Zs. b. elleni keresetének megitéltetése iránt; Prépost Istváné eselédjavitó 
egylet fölállíthatásaért; Vjeszt Andrásé Stefanesok Károly röczei jegyző szabadon bocsáttatása iránt; Kiss Jánosé hadnagyi havi 
illetményért; Lucsies Józsefé katonai executió által történt kára orvoslásaért; Eeök Istváné egy elhalt kamarai hivatalnok biztosité
kának kiadatásaért ; a nagy-kikindai kerületé az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Jankovicli Vincze panasza hibás 
igazságszolgáltatás ellen; Degenfeld Adolf gr. kérvénye a vágvölgyi vasút érdekében ; Wagenleiter Johannáé Wacksmann Vilmos el
fogatása miatti sérelme elintézéseért ; Nóvák Andrásé Micskei András elfogatása iránt ; Mály Józsefé a Széchenyi-Kolonicsféle alapít
ványok országos kezelése iránt; Csiesofalvy János panasza a pesti terézvárosi bíróság ellen; László István kérvénye többrendbeli 
sérelme orvoslása s közvetítő ügynöki iroda fölállithatasa iránt; Kuszinkó Zsigmond panasza az ellene jan. 26-dikán bemutatott vád 
ellen; Halmai községbeliek kérvénye a földjeik után követelt kamatok leszállítása iránt; Örkény község panasza lelkésze ellen ; kövi 
lakosok kérvénye néhány elfogott polgár szabadon bocsátása iránt; böszörményi birtokosoké a Hajdu-kerület rendezése iránt; Dékáni 
Gusztáv megbízó levele ; Koross Mihály panasza a fajszi rév tárgyában. A Nemzeti Múzeumból 180 régiségi tárgynak a párisi világ
tárlatra küldése elhatároztatik. Kovács Pál n. múzeumi kapusnak 50 ftnyi kárpótlás szavaztatik meg. A költségvetés februárra elfo-
gadtatik. Zárt ülés. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/l órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vies Milos fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Csengery Imre jegyző fogja jegyezni. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve már hitelesítve 
lévén, most bemutatom a t. háznak az idő közben 
érkezett iratokat. 

Beregmegye felvidéki kerületének számos 
oroszajku választói Sipos Ferenez képviselővé vá
lasztását megsemmisíttetni kérik. 

Sipos Ferencz képviselő az ellene beadott 
kérvényre észrevételeit beadja s figyelembe vé
tetni kéri. 

Mind a két irat az állandó igazoló bizottsághoz 
utasittatik. 

Szentes városa több választó polgára Oroszy 
Miklós képviselő ellen beadott panasza orvosolta-
tását kéri. 

Oroszy Miklós képviselő, a Szentes városában 
uralkodó ingerültség megszüntetése végett, egy 
képviselő kiküldetését kéri. 

Sztoczek József, a m. k. természettudományi 
társulat elnöke, Than Károly alelnöke, és Kátay 
Gábor titkára, a természettudományi társulatot az 
ország által pártfogolt és segélyzett társulatok 
közé kérik fölvétetni. 

Szombathy József tudor, mint a dorozsmai és 
majsai vállalkozók megbízottja, a Langrand-Dumon
eeau ezégü brüsseli bank ellen több panaszt ad

ván be , azokat orvosoltatni, s addig is részökre 
kölcsönpénz, vetőmag és élelem utalványozását 
kéri kieszközöltetni. 

Burda Imre, körmöczi gyógyszerész,atyjának 
hagyatéki ügyét elintéztetni kéri. 

Duszeg Matild, körmöczi lakos,az ottani árva-
vagyon hiányos kezelésének megvizsgáltatását 
és károsítása orvoslását kéri kieszközöltetni. 

Hottavecz József, szlavóniai lakos, Bánffy 
Zsigmond b. ellen indított keresetének megitélte-
tését kéri. 

Prépost István, a „Debreczeni közlöny" volt 
szerkesztője, eselédjavitó egylet fölállithatását kéri 
eszközöltetni. 

Vjeszt András, Nagy-Eőcze város főbírája, a 
rőczei lakosoknak Stefanesok Károly jegyzőjök 
elfogatása miatti sérelmét orvosoltatni kéri. 

Kiss J ános , gyergyó-sz.miklósi lakos, volt 
cs. k. hadnagy, havi illetményének megállapítását 
kéri kieszközöltetni. 

Lucsies József, nagy-becskereki lakos, az 
ottani katonai executiót alkalmazó hivatalnok ál
tali megkárosítását megvizsgáltatni és orvosol
tatni kéri. 

Reök István, mint munkácsi Lieb Mihály 
nagybátyja, kéri, hogy néhai Lieb Mihály volt só-
pénztárnok 600 frt. biztositékának kamatokkal 
együtti kiadatása a mískolczi pénzügyigazgatóság
nál eszközöltessék ki. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

Szavics Lyubomir, a nagy-kikindai kerület ta
nácsosa, az országgyűlési nyomtatványokat a ke
rületi könyvtár részére niegküldetni kéri. Ez eddig 
nem volt szokásban, ennélfogva a kérelemnek hely 
nem adatik. 

Jankovich Vincze, ralábocsi birtokos, a nóg
rádmegyei törvényszék és királyi tábla hibás 
igazságkiszolgáltatása ellen panaszkodván, or
voslást kér. 

Dégenfeld Adolf gr. , a vágvölgyi vasút
társaság nevében, ezen vasutvonalat pártoltat
ni kéri. 

Wágenleiter Johanna,kolozsvári lakos, Wachs-
mann Vilmosnak elfogatása miatti sérelmét kéri 
elintéztetni. 

Nóvák András, zalamegyei lakos, több érdek
társa nevében Micskei Andrást csalások miatt elfo
gatni kéri. 

Mály József, pozsonyi lakos, a Széchenyi-Ko-
lonicsféle alapítványokat országos bizottság által 
kéri kezeltetni. 

Csicsófalvy Jánosa pesti teréz-külvárosibíróság 
ellen panaszkodván, vizsgálatot tétetni s elégtételt 
kiszolgáltatni kér. 

László István, fehérmegyei lakos , több rend
beli sérelmét orvosoltatni és egy közvetítő ügy
nöki iroda fölállítását kéri megengedtetni. 

Ruszinkó Zsigmond, kassai lakos, az ellene 
benyújtott és f. é. január 26-án fölvett panaszt 
sérelmesnek nyilvánítván, orvoslást kér. 

Halmai hevesmegyei község volt úrbéres la
kosai a tagosítás által nyert fölösleges földjeiktől 
követelt tetemes kamatokat leszállittatni kérik. 

Örkény község lakosai a helybeli lelkész ellen 
több rendbeli panaszt terjesztvén elő, őt más helyre 
kérik áttétetni. 

Gömörmegyei Kövi helység több lakosa, né
hány polgár elfogatását panaszolván, szabadon 
boesáttatásukát kéri kieszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Böszörmény városának 1125 birtokos lakosa 
a Hajdúkerület rendezését tárgyazó munkálatot 
mutat be. Az illető bizottsághoz tétetik át. 

A beszterczei választó kerület bizottsága meg
küldi Dékáni Károly megválasztott képviselőnek 
megbízó levelét. Az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetik át. 

Koross Mihály, fajszi lelkész, a fajszi rév tár
gyában keletkezett panaszát orvosoltatni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Gajzágó Salamon képviselő ú r , mint a köz
intézetek tárgyában kiküldött bizottság előadója, 
jelentést fog tenni. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa a Uz-
irdézetek tárgyában kiküldött bizottság jelentését: 
a Nemzeti Múzeum ritkaságainak a párisi világ-
tárlatba kiküldetése módját, biztosítékait és foltételeit 
illetőleg. A bizottság 180 régiségi tárgy kiküldését ja
vasolja, kellő óvatosság mellett s Rómer Flórián akad. 
tag mint országos biztos fölügyelete alatt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság-
javaslatát? (Elfogadjuk!) A javaslat ennélfogva 
ugy, a mint a bizottság ajánlja, elfogadtatik, és e 
szerint fog a rendelkezés és végrehajtás is történni. 
Csak azon kérdést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni, hogy miután itt nemzeti kincsekről van szó, 
ezen határozat közöltessék-e a mélt. főrendekkel is 
vagy ne ? (Nem szükséges!) 

Bernáth Zsigmond: Bátor vagyok azon 
tudakozást intézni tisztelt elnökünkhöz, fog-e kül
detni a méltóságos főrendekhez a Múzeumból a pá
risi kiállításba küldendő kincsek tárgyában köz
lemény ? 

E l n ö k : U g y vettem észre, hogy a t. ház 
eddig tett nyilatkozata után ezt nem kívánja. 

Bernáth Zsigmond: Én, t. ház, részemről 
meg vagyok győződve, hogy a méltányosság igen 
is megkivánja, hogy ezen becses tárgyakról a 
mélt. főrendek szintén értesíttessenek. (Helyeslés.) 
Tudtommal, sőt tudtával az egész hazának, azon 
kincsek legbecsesebbjei épen a főrendek adományai. 
(Helyeslés.) 

Volna még egy alázatos észrevételem is. Nem 
vettem észre ezen előterjesztésben, vajon az unicu-
mok is ki fognak-e küldetni ? Én azon kincseknek 
kiállítását, melyek nem unicumok, helyesnek, idő
szerűnek és korszerűnek tartom ; de azokat, melyek 
unicumok, a hazából kiereszteni semmi esetre sem 
óhajtanám. (Maradjon a határozat!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a tárgyhoz még hozzá
szólani ? 

Gajzágó S a l a m o n : Arra nézve, a mit az előt
tem szólott t. képviselő úr mondott, tartozom azon 
fölvilágosifással, hogy a bizottságban is előfordult 
azon kérdés, nem volna-e czélszerü azokat a mű
kincseket, melyek unicumok, és nagyon törékeny 
természetűek, a párisi mükiállitásba el nem kül
deni , hanem hon tartani'? azonban a bizottság-
beható megfontolása után és különösen a szakértők 
egyetemleges hozzájárulásával kimondatott, hogy, 
ha a nemzet Parisban csakugyan saját méltóságá
hoz illőleg akarja magát képviseltetni, nagyon czél-
irányos, hogy épen azon műkincsek, melyek uni
cumok , és a nemzet méltóságát leginkább fejezik 
ki, küldessenek ki. (Helyeslés.) Ennek következté
ben nem pártolom az előttem szólott képviselő úr 
e részbeli nézetét, sőt inkább nagyon is óhajtom, 
hogy ha Magyarország tulajdon műkincseit Paris
ban ki akarja állittatni, e kiállitás olyan legyen, 
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mely a nemzet méltóságát tökéletesen és tisztán 
kifejezze: én tehát ez okból óhajtanám, hogy az 
uuicumok — természetesen a bizottság által aján
lott minden elővigyázati óvatosság megtartása 
mellett — igenis vitessenek ki. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Méltóztatnak a vélemény mellett ma
radni? (Maradjon!) Ennélfogva a bizottság véle
ményét a többség elfogadja. Azon észrevételt pedig, 
melyet Bemáth Zsigmond képviselő úr te t t , t. i. 
hogy közöltessék a végzés a mélt. főrendekkel, el
fogadni méltóztatnak ? (Elfogadjuk!) 

Rajner Pál képviselő úr, mint a költségvetési 
bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményét Kovács Péter nemzeti múzeumi 
kapus folyamodványa tárgyában, melyben ez kéri, 
hogy m. é. jidiushó 1-töl deczember 15-ig illetménye 
utalványoztassék: mert a múzeum-épületben hagyott 
ingóságok fölött őrködött. A bizottság véleménye: hogy 
tekintettel azon körülményre, hogy a képviselőház érté
kesebb ingóságai az országgyűlés elnapolása előtt az 
uj képviselőházba áthelyeztettek, ennélfogva a múzeum
épületben hagyott bútorzat megőrzése fejében folya

modó által kért megjutalmazás azoknak értékét majd
nem meghaladná, kérelme egész mértékben nem telje
síthető ; azonban minthogy folyamodó által ki lön mib-
tatva, hogy fáradságán kívül költséget is fordított a 
képviselőháznak a múzeum-épületben levő ingóságai
nak épségben tartására, a költségvetési bizottság ezek
nek megtérítése fejében Ötven forintot javasol folya
modó javára utalványoztatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. házé véleményt? (El
fogadjuk !) 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetési 
bizottság véleményes jelentését a képviselőház február 
havi költségvetése tárgyában. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvetési bi
zottság véleményét. 

A t. ház zárt ülésben bizottságot küldött ki 
azon utasítással, hogy a karzati jegyek tárgyában 
javaslatot terjeszszen elő. A bizottság beadta jelen
tését, melyet, a múlt zárt ülésben hozott határozat
hoz képest is, a t. ház tán zárt ülésben vehetne tár
gyalás alá? (Helyeslés.) Ennélfogva fölszólítom a 
karzatok hallgatóságát a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. e. 10 3/4 órakor. 

XCIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. február 23-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Keglevioh István gr. lemondása ; a kőszegi válaszókerület több választójának panasza, hogy 
aj képviselőválasztásra még mindeddig nem történt intézkedés ; Andrássy Gyula gr. miniszterelnök levele a magyar minisztérium 
kinevezéséről s maga a kinevező kir. rendelet; Böszörményi László és társai indítványa a jelen országgyűlés föloszlatása iránt. Az 
elnök jelenti hála-istenitisztelet tartását a pestbelvárosi plébánia, valamint az izraeliták templomában. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Joannovics György jegyzi föl. Az 
utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesittetni. 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő (olvassa a február 
19-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k I Keglevieh István gr. Aranyos-Marót 
választó kerülete képviselője képviselői állásáról 
lemondott. Barsmegye központi választmánya uj 
választás eszközlése végett föl fog szóhttatni. 

Vasmegye kőszegi választó kerületének né
hány választói előterjesztik, hogy ujabb választás 
iránti intézkedések még mindekkoráig nem történ- ! 

K É P V . H. NAPLÓ. l 86 5
/ 7 n i . 

tek: ennélfogva, hogy a választó kerület képvise
let nélkül ne maradjon, kérik a t. házat, hogy erre 
nézve méltóztassék ujabban intézkedni. Azt hi
szem, a t. ház előbbi határozatát kell megújítani, 
és ujabban meg kell hagyni a központi választ
mánynak, hogy eszközölje a választást. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnök úr levelét, melyben tudtul adja, 
hogy ő felsége a felelős és teljes magyar miniszté
riumot kinevezni méltóztatott. (Lelkes éljenzés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnöknek a képviselőház elnökéhez intézett levelét, mely 
szerint ö felsége a magyar felelős minisztérium tagjait 
legkegy. kinevezni méltóztatott. E közlés éljenzéssel fo
gadtatik. Ezután olvassa ö felségének Andrássy Gyula 
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gr. miniszterelnök által ellenjegyzett kéziratát, melyben I 
a magyar felelős minisztérium tagjai kineveztetnek*). 
Lelkes éljenzés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök :: 
Tisztelt ház ! O felségének a magyar felelős minisz
térium kinevezésére vonatkozó magas rendelete kö
vetkeztében a kormány megalakulván, kötelessé
gemnek tartandom annak egyes tagjait a törvény
hozás mindkét házának bemutatni. Ez alkalommal, 
a melyre nézve bátor leszek a jövő hét legelső' nap
jain gyűlést kérni, a kormány, helyét is elfogla-
landja. 

Van szerencsém egyszersmind azon örvende
tes körülményről értesíteni a tisztelt házat, hogy a 
törvényhozás mindkét házának küldöttségét ő fel
sége már a budai királyi várban fogja fogadni, hol 
iá a jövő hó első napjaiban ő felségeiket üdvözöl
hetni szerencsénk leend. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy at . ház öröm
érzettel fogadta a magyar felelős minisztérium ki
nevezését. I 

Madarász József : Tisztelt ház! A független 
felelős magyar minisztérium kinevezése mindeneset
re bennem is azon örömet kelti, a melyben bármely 
képviselőtársunk osztozik: t. i. első remény lépését 
hazánk alkotmányos teljes visszaállításának. Csak 
is azért kérek bocsánatot e jelen fölszólalásoinért, 
hogy kijelentsem, hogy — mint az előadottakból 
megértem — ott felelős magyar minisztérium ne
veztetik k i ; de azt hiszem, hogy ez az 1848-diki 
törvények III-dik törvényczikkelye szerint csakis 
ugy értelmezhető, a mint az ott be van törvény-
czikkelyezve, vagyis független felelős magyar mi
nisztérium. (Zaj.) E csekély észrevétellel és értel
mezéssel én is a legnagyobb örömmel üdvözlöm a 
kinevezett magyar minisztériumot. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Én is osz
tom a méltó örömöt ama perczekben, melyek re
ményt nyújtanak az ország lakóinak az alkot
mány tényleges visszaállításához; de ez örömérzet 
mellett kényszerülve érzem magamat azon fontos 
kivánatok folytán, melyek azon kegy. kir. leirat
ban foglaltatnak, mely az alkotmány visszaállítá
sát is kimondja, hogy — mondom azon fontos ki
vánatok folytán — a tisztelt házat fölkérjem, hogy 
azon kegy. kir. leiratra vonatkozólag ő fölségéhez 
egy föliratot intézni méltóztassék. Ezen indítvá
nyomat a t. ház engedelmével bátor leszek fölol
vasni. Méltóztassanak tárgyalására idó't tűzni, ki-
nyomatását a szabályok értelmében elrendelvén. 
(Fölolvassa indítványát, hogy ö felsége foliratilag ké-

*) Lásd az Irományok 63-dik számát. 

ressék meg a jelen országgyűlés feloszlatására s uj or
szággyűlés összehívására ) . 

Deák P e r e n c z : T. képviselőház! A képvi
selőház szabályainak 34 és 35-dik szakasza azt 
mondja: „Ha oly inditvány terjesztetik elő, mely 
nem törvény alkotását czélozza, fölvételi ideje meg-
határoztatván, ezalatt kinyomatik és a tagok között 
szétosztatik. Elérkezvén a fölvételi idő, az indítvá
nyozó kifejti indítványát, és a ház szavazás utján 
elhatározza, vajon az inditvány tárgyalás alá vé
tessék-e vagy ne?" Itt a ház szabályai kijelölik az 
utat, a melyen járnunk kell. Ez inditvány nem va
lamely törvénynek alkotását tárgyazza, fölvételére 
tehát határidőt kell ki tűznünk, mialatt az inditvány 
kinyomatik és a tagok közt szétosztatik. Elérkez
vén a fölvételi határidő, az indítványozó indítvá
nyát ki fogja fejteni, és a t. ház a fölött fog hatá
rozni mindenek előtt, hogy az indítványt tárgya
lás alá vegye-e vagy ne ? (Helyeslés.) Ezek szerint 
tehát az volna a fő kérdés, mely napon kívánja a 
t. ház az indítványt fölvétetni? Ez iránt méltóztas
sanak határozni. A dolog rendé azt kívánja. 

E l n ö k : A ház szabályai értelmében, ugy a 
mint azt Pest belvárosa érdemes képviselője előter
jesztette, a bemutatott inditvány ki fog nyomatni 
és a. t. ház tagjai közt szét fog osztatni; aztán fog 
a t. ház a fölött határozni, hogy a beadott indít
ványt fogja-e tárgyalni vagy nem ? 

V á l l y i JánOS: T. ház ! A ház fölolvasott rend
szabályainak 34-dik czikke szerint világosan ki van 
fejezve, hogy a fölvételi idő kitüzessék és ezen idő 
alatt az inditvány kinyomassák: méltóztassék te
hát már most előleg is kijelölni azon fölvételi napot, 
melyen a t. ház a 35-dik czikkely értelmében maj
dan a fölött határozand: tárgyaltassék-e az indit
vány vagy ne ? 

E l n ö k : Méltóztatnak napot kitűzni? (Fölki-
áltások: Tűzze ki az elnök!) Ennél fogva a beadott 
inditvány ki fog nyomatni, szétosztatni, és ha a t. 
ház beleegyezik, jövő hét csütörtökén tárgyalás 
alá vétethetik. (Helyeslés.) 

Jelentem még a tisztelt háznak, hogy a fővá
ros plébánia-templomában holnap február 24-di-
kén d. e. 10 órakor hála-istenitisztelet tartatik az 
alkotmány helyreállításáért, melyre a tiszt, képvi
selőház tagjai meghivatnak; továbbá, hogy ugyan
ezen okból az izraeliták fővárosi templomában ma 
d. e. 10 V2 órakor magyar isteni tisztelet tartatott, 
melyre a képviselőház tagjai szintén meghivattak, 
mely meghívásnak azonban, a mai ülés miatt, meg 
nem felelhettek. 

Az ülés végződik d. e. 115/4 órakor. 
*) Lásd az Irományok 64-dik számát. 
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.XA^V. OJK!SZAVPTÍI^ UJJJ^ÍS 
1867. február 28-dikán 

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

Tárgyai: A minisztérium tagjai bemutatják magokat a háznak. A kormány négy előterjesztést nyújt be: az adó, az 
ujonczok, a köztörvényhatóságok s a sajtó ügyében. Ezek tárgyalása napirendre tűzetik. Böszörményi László és társai fölirati in
dítványát a ház tárgyalás alá nem vétetni határozza. Az elnök megemlékszik István nádor fó'herczeg haláláról s bejelenti temetését. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólani kívánók neveit 
Dimitrievics Milos jegyzi föl. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ocsvay Ferencz j e g y z ő (olvassa a február 

23-dikán tartott ülés jegyzökönyvét. Deák Ferencz a 
terembe lép és hosszas élénk éljenzézsel fogadtatik.) 

E l n ö k : A miniszter urak fognak a ház előtt 
megjelenni. (Aminiszterek: Andrássy Gyula gr., Eöt
vös József b., Mikó Imre gr., Festetics György gr., 
Wenckheim Béla b., Lónyay Menyhért, Gorove István, 
Horvát Boldizsár, Kovách László háznagy által be
vezetve , a jobbközép- és balközépoldali képviselők 
által állva fogadva és szűnni nem akaró harsány él-
jenzéssel üdvözölve, a terembe lépnek és a jobb oldal 
harmadik székcsoportozatának első padján helyet fog
lalnak.) 

Andrássy Gyula gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Mi
dőn a 48-diki törvények alapján kinevezve, mint 
ő felsége felelős kormánya először jelenünk meg e 
tisztelt ház előtt, nem véljük szükségesnek egyen
kint elősorolni azon elveket, melyeket követni szán
dékunk ; elégnek tartjuk kijelenteni azt, hogy el
járásunk irányát nem meríthetjük máshonnan, mint 
azon törvényekből, melyek a félős kormányzati 
rendszer alapját letevák. 

Azon vezérelv, mely a 48-diki törvényhozás 
szemei előtt lebegett, nem volt egyéb, mint, a biro
dalmi kapcsolat hű megőrzése mellett, Magyar
ország alkotmányos önállását és függetlenségét 
biztosítani. (Helyei-lés.) 

Európai események és szerencsétlen viszo
nyok nem engedek ezen eszme további békés ki
fejlődését. 

A mint tehát a jogfolytonosság elvének fen-
tartása volt a kormány megalakulásának első föl-

ugy második feladata nem lehet egyéb, 
mint az ország alkotmányát a birodalmi kapcsolat 
tekintetéből oly kölcsönös garantiákkal ellátni, 

melyek annak állandó fenmaradását és békés kifej
lődését biztositják. (Helyeslés.) 

A kormány e tekintetben a teljes alkotmá
nyosság terére állt; az egyes törvények módosítá
sát csak magától a nemzettől és csak alkotmá
nyos utón várja. (Helyeslés.) 

Azonban nem tagadhatja a kormány, hogy 
számosak és súlyosak még a törvényesség tettleges 
életbe léptetésének akadályai. A minisztérium egy 
perczig sem fog lankadni ez öröklött akadályok 
elhárításában: és e tekintetben számit e ház, és a 
haza minden fiának közreműködésére pártkíüönb-
ség nélkül. (Élénk helyeslés.) 

E támogatásra annál inkább kell számítania a 
minisztériumnak, mert mélyen érzi, hogy — az 
európai átalakulások mozgalmai között — a mos
tani időszak elhatározó fog lenni e nemzet jövő
jére is. (Ügy vau !) 

Midőn ő felsége, az országgyűlési föliratok ál
tal teljesen megnyugtatva, az alkotmányt vissza-
állitá, a nemzet sorsát saját kezeibe teve le. Ha a 
nemzet e tény horderejét és felelősséget kellőleg 
tudja méltányolni, ha—miután most a jogalap telje
sen biztosítva van — tehetségeinek egész erejével 
fogja az anyagi és erkölcsi haladás minden ágai
ban nem csak követni, hanem segíteni a kor
mányt ; ha saját alkotmányos jogait biztosítván, 
egyszersmind a testvér népek érdekei iránt is mél
tányos leend: akkor — azt reményli a kormány 
— hazánk még hosszabb és fényesebb jövendőre 
tarthat számot, mint múltja volt. 

Kénytelen azonban elismerni a kormány, hogy 
e minden irányban óriási föladat kétségenkivül 
meghaladja az egyesek és a kormány erejét is, de 
nem haladja meg a nemzetét. 

Erre számított a minisztérium, midőn ő fel
sége parancsából ily terhes hivatást vállalt el. (Él
jenzés.) 

A minisztérium meg van győződve, hogy az 
önkormányzat ezen százados hazájában a rendet, 
melynek, különösen az átmeneti korszakban, egy 
perczig sem szabad megzavartatnia, minden ható-
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ság saját körében és maga a nagy közönség józan- , 
sága fogja megóvni. Ha azonban ez bármely ol
dalról megzavartatnék, a kormány, mint a törvény 
és alkotmány őre, kötelességének ismerné, azt a leg
nagyobb elhatározottsággal fentartani. (Helyeslés.) 

A kormány teljes bizalommal lép a nemzet 
elé, és felelősségének teljes fentartása mellett vi-
szonbizodalmat és — midőn kell — türelmet is 
kér a nemzettől. 

Hite az, hogy a nemzet támogatni fogja azon 
kormányt, mely, politikai érettségébe helyzett bi
zalomnál fogva, egy perczig sem habozott a teljes 
alkotmányosság terére lépni. (Éljenzés.) 

A mit a minisztérium maga részéről ígérhet, 
e kevés szavakba foglalható, hogy komoly törek
vése lesz a király, a nemzet és e ház bizalmát ki
érdemelni. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Tisztelt miniszter urak! (Halljuk!) 
Nem esak egyes emberek, hanem nemzetek életé
ben is fordulnak elő események, melyeknek czél-
szerü fölhasználásától függ gyakran egy egész jövő 
boldogsága. 

Nem állitom, mintha az is, ki a hatalom leg
magasabb fokán á l l , minden körülményeket ké
nye kedve szerint vezethetne; de a kedvező esemé
nyeket ezélszerüen fölhasználni, nem csak állam
férfiú bölcseség, hanem kötelesség. (Helyeslés.) 

I ly kedvező esemény adta magát elő, midőn 
ő felsége Magyarország alkotmányát visszaállít
ván, ennek következtében egy nemzeti felelős füg
getlen kormányt alakított. 

Volt idő, midőn a visszavonulás, a nem cse
lekvés volt a föladat; jött idő, midőn minden tör
vényes erővel az alkotmány visszaszerzése mellett 
kellett működni; itt az idő, midőn a visszaállított 
kincs megőrzése lett kötelességgé. (Helyes!) 

• A régi, elmúlt időkben mennyi küzdésbe ke
rült a kormányok által a törvényeken elkövetett 
sérelmeknek orvoslása. És vajmi csekély sikerrel! 
Szenvedett ezalatt a törvény tekintélye, szenvedett 
a nemzeti erő, a nemzeti hatalom és jóllét kifejlődése. 

Ennek egy magyarországi független kormány 
alakulása véget vetett: szent és sérthetetlenné lett 
a törvény, mert felelős kormány őrködik fölötte. 

Lehetetlen nevezetes és örvendetes napnak 
nem mondanom azt, midőn a törvény szigorú vég
rehajtói és hatalmas ótalmazói és őrei a törvény
hozók előtt jelennek meg. (Helyes!) 

Engem a t. ház kegyességéből egy ritka sze
rencse ért : hanyatló koromban, midőn az úgyne
vezett „szép napok" már elmultának, élem életem
nek legszebb napját, midőn szerencsém van Ma
gyarország független kormányát e teremben fo
gadni. (Éljenzés.) 

Pályájok, miniszter urak! dicső, de terhes és hi
hetőleg nehézségekkel jár; de meg vagyok győződve, 

hogy azon államférfiúi bölcseség, azon erély és tiszta 
hazafiság, mely a miniszter urakat az alkotmány 
visszaszerzésénél vezette, annak megótalmazása 
mellett is tökéletesen irányadó leend; és meg va
gyok győződve, hogy a netán keletkezhető nehéz
ségekét, jöjjenek azok bármely oldalról, tiszta ha
zafiságuk lefogja győzni. (Éljen!) 

A családi kegyelet a művészethez fordul ke
gyeltjei emlékének fentartása végett; a nemzetek 
azon fiaiknak, kik a hazának hasznos szolgálatot 
tesznek , emlékeit a történelemben teszik le. A 
miniszter urak számára Magyarország történetében 
egy szép lap van készen: azt a nemzet boldogitá-
sára intézett és intézendő működések emléke fogja 
betölteni. 

Engedje a mindenható, hogy minden léptei
ket és tetteiket áldás és szerencse kisérje, és tehes
sék és tegyék a hazát oly boldoggá, mint azt tiszta 
hazafiságuk és nemes érzésök kívánja. (Elénk él
jenzés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Midőn az imént szerencsém volt a t. háznak 
a kormány tagjait bemutatni és egyszersmind a 
kormány számára a t. ház támogatását kikérni, 
én azt gondolom, hogy e támogatásra, és ha le
het, a ház bizalmára jobban igényt nem tartha
tunk, mint hogyha azonnal a legszükségesebb 
tárgyakra nézve a ház elé terjesztjük a kormány 
előterjesztéseit. 

Miután, t. ház, az állam egy perczig sem ma
radhat a nélkül, hogy szükségletei fedezve ne vol- . 
nának, kénytelen a kormány erre nézve a t. ház 
és a törvényhozás fölhatalmazását kikérni. 

Miután, az országgyűlés föliratai következté
ben, az ujonczozás tekintetében kiadott rendelet 
visszavonatott, az országgyűlés teendői közé lesz 
sorozandó a seregben támadt hézagok alkotmá
nyos utón kipótlása. 

Miután továbbá a kormány nézete szerint az 
alkotmány csak ugy van teljesen visszállitva, ha 
a megyék, kerületek, helyhatóságok annak jótéte
ményeiben rész esittetnek (Helyeslés) ; de ezeket a 
törvény értelmében, annak szavaihoz szigorúan 
mérve, életbe léptetni nem lehet: e tekintetben is 
szüksége lesz a kormánynak a törvényhozás fölha
talmazására. 

Miután végre, a sajtótörvényeket illetőleg, 
azokat törvényesen szabályozó eljárásunk nincs, 
az ideiglenes sajtótörvényeket pedig továbbra is 
fentartani a kormánynak szándokában nem lehet 
(Helyeslés) : erre vonatkozó előterjesztésünk képezi 
az utolsó tárgyat, melyet a t. háznak benyújtani 
szerencsénk lesz. 

Jelenleg be fogjuk magunkat mutatni a fel
sőháznak; és ha méltóztatnak az ülést félórára föl-

I függeszteni: azután azonnal lesz szerencsém a négy 
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előtérj esztvényt a ház elé terjeszteni (Elénk éljen
zés), a midőn is ezeknek fölolvasását és kinyoma-
tását, és azt fogjuk kérni, hogy azokra nézve men
tül elébb napirendet kitűzni méltóztassanak. (Elénk 
éljenzés.) 

E l n ö k : Az ülést tehát egy fakorára fölfüg
gesztem. 

(Fél óra midva :) 
Az ülést folytatjuk. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Az 

imént bejelentett előterjesztéseket van szerencsém 
átadni. Méltóztassanak kegyesen elrendelni, hogy 
azok fölolvastassanak. 

T ó t h T i l m o s j e g y z ő (olvassa a minisztérium 
összes tagjai által aláirt miniszteri előtérjesztvényeket: 
1) a közterhek ügyében; 2) az ujonczok tárgyában; 
3) a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában; és 
4) a sajtó ügyében *). 

E l n ö k : Ez imént fölolvasott miniszteri elő
terjesztések ki fognak nyomatni és lehetőleg még 
ma estve a t. ház tagjai közt kiosztatni. Nem tu
dom, vajon a t. ház akaratával találkozom-e, ha 
javaslatba hozom, hogy a tárgyalások holnapután 
vagyis szombaton kezdessenek meg? (Helyeslés. 
Közbeszólás a szélső baloldalon: Nem lehet! Később !) 

Madarász József: T. képviselőház! A t. ház 
többségétől függ, vajon szombatra határozza-e a 
tanácskozás napját ; (Közbeszólás : Szombatra !) 
azonban remélem, hogy bármely képviselőnek 
aggodalmát tekintetbe fogja venni annyiban, hogy 
legalább nyilváníthassa, miszerint mindnyájunk i 
előtt ily nevezetes, ily fontos és —- merem mon- i 
dani — alkotmány döntő kérdésekre nézve (Zúgás, \ 
zaj) irányunkban ily nevezetes — mert igen 
nevezetes — és nagy horderejű tárgyak egyen-
kinti elolvasására és megfontolására legkevesebb 
7 napot fog engedni. (Közbeszólások: Szombaton!) Ez 
az én alázatos kérésem. (Zaj. Halljuk!) A t. ház 
többségének szabadságában áll meghallgatni, vagy 
nem, az én előadásomat; de az én kérésem újra is 
az, hogy én legkevesebb 1 napot szükséglek e 
tárgyakra nézve. (Szombaton! Zaj.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! A tárgyak igen fon
tosak, de egyszersmind sürgetősek is. Például azt, 
hogy az adó iránt határozzon a ház, hosszú időre 
halasztani nem lehet, mert a minisztérium kineve
zése, az alkotmány visszaállítása óta minden percz-
ben beszedett minden adó törvénytelen mindaddig, 
mig a ház e fölött nem határoz. Más részről az is 
igaz, hogy nem csak egy tárgy, hanem négy igen 
fontos tárgy forog fen. De a dolog természete is 
azt hozza magával, hogy mind a négy tárgyat 
egyszerre nem tárgyalhatjuk. Én tehát azt gondo
lom, hogy a két első tárgyat fölvehetnök szómba- j 

*) Lásd az Irományok 65, 66, 67 és 68-dik számát. j 

ton, a másik két tárgyat pedig — ha az első két 
tárgyat addig bevégezzük — hétfőn, vagy az az 
után következő napon. Ez esetben figyelmünket 
most elsőben esak az első két előterjesztésre kel
lene szorítanunk; szombat és hétfő közt közbeesik 
a vasárnap; és igy azon esetben is, ha szombaton 
átmennénk az egyiken, vagy másikon, vagy mind
kettőn, közbeesik a vasárnap, és ezen a következő 
tárgyról is még gondolkozhatunk. 

Hét nap a jelen helyzetben valóban egy kissé 
több idő, mint a mennyit a dolog sürgetős volta 
megkíván. 

Ismétlem tehát: a két első tá rgy tárgyalási 
napjául tűzzük ki szombatot; és az esetben, ha 
azokat e napon elvégezzük, a jövő héten tárgyal
juk a másik kettőt. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ez indítványt? 
(Elfogadjuk!) 

Halász Boldizsár: T. ház! (Zaj. Halljuk!) 
Igen nagy fontosságú, életbe vágó, elvi kérdések 
forognak itt szőnyegen; mind a négy miniszteri 
előterjesztvény fölötte fontos. (Zaj.) Határozat ut
ján kivan a minisztérium bebocsátkozni a régi 
törvények revisiójába az országgyűlés kiegészítése, 
az integritás kérdése előtt. Katonát akar állítani 
határozat folytán, és azt majd, ha végre lesz hajt
va, akarja sanctionáltatni ő felsége által. Igen ké
rem a tisztelt házat, engedjen hosszabb időt: mert 
hiszen sokkal csekélyebb jelentőségű kérdésekre 
vonatkozólag 4 , 5 , 6 napot méltóztatott engedni; 
e nagy fontosságú elvi kérdések fölött pedig vég
leges határozatra 24 órányi időköz kevés. Én azt 
hiszem, épen a többség, a nép érdekében fekszik 
az, hogy a határozat, mely hozatni fog, legalább 
rögtönözve ne legyen. Ez okból csatlakozom Ma
darász képviselőtársunk indítványához. (Szavaz-
zunk !) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok fölálíni, kik 
a két első előterjesztés tárgyalását a jövő 
szombatra kívánják kitüzetni. (A nagy többség fel
áll.) Ennélfogva jövő szombaton, azaz holnapután 
fog tárgyaltatni a két első előterjesztés. 

A sor most Böszörményi képviselő ur indít
ványára következik. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa Böszörményi 
László és társai fólirati indítványát az országgyűlés 
eloszlatása iránt.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T . képviselőház! Mi
dőn a néhány elvtársam nevében is bemutatott in
dítvány bővebb kifejtése végett fölszólalni bátor
kodom, legelébb ki kell fejeznem, hogy nagyon 
csalódnék, ki ezen inditvány-tételnek más indokát 
keresné, mint az ország jövője fölötti aggodalmat, 
azon aggodalmat, melytől hitem szerint azok sem 
mentek, kik ezen indítványt ellenezni fogják. Azok 
is, mint mi, biztosítani akarják az ország jövőjét; 
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csak e biztosítás módjában, eszközében van köztünk 
eltérés. 

Föltétlenül egyetértünk mi Eötvös báró jelen
legi miniszter urnák a múlt ülésszak alatt az 1866 
február 16-diki ülésben mondott hazafias nyilatko
zatával, miszerint „a magyar nemzet kész vérével 
vagyonával áldozni királyáért és a hazáért; de 
nem kész áldozatot hozni alkotmányából.* És most 
mégis, t. ház! a kegy. kir. leirat, melyre alázatos 
indítványunk vonatkozik, alkotmányunk legfon
tosabb részeiből kivan áldozatot: és ezért valóban 
szükséges, hogy az ország minden gondolkodó fia, 
főleg az országgyűlés tagjai, komolyan magokba 
szálljanak, midőn a teendők iránt nyugodtan akar
nak nyilatkozni, nagyon is kétes lévén, vajon a 
jövő melyik eljárást fogja igazolni ? 

E nehéz körülmények javasolják most külö
nösen, t. ház, hogy az eltérő vélemény-nyilvání
tás iránt türelemmel viseltessünk. E nehéz körül
mények megadják a feleletet azon kérdésre is, va
jon tárgyalja-e a t. ház érdemileg ezen indítványt ? 
Mert föltéve, ha a ház rendszabályaínak 35. czíkke 
az ily nagy fontosságú inditványokra is alkalmaz
ható volna — mit alig czélozhattak ezen szabályok 
alkotói — még akkor is nagyon kivánatos és mél
tányos, hogy a t. ház érdemleges érvekkel mutassa 
ki az indítvány helytelenségét, csak az ilyen eljá
rásnak lévén meggyőző hatása, mig az egyszerű 
elutasításnak soha. 

Most az indítvány érdemére térve: ennek 
indoklása közben csak igen kis részben fogom 
saját eszméimet alkalmazni; hanem főleg a képvi
selőház tekintélyes, különösen jobboldali tagjai
nak az 1861-diki és jelen országgyűlésen tett elő
adásai és Deák Ferencz hazánk nagy fia által szer
kesztett fötiratok némely pontjaira kérem föl a ház 
figyelmét. 

Régibb meggyőződésem — mint azt már 
1860,61 és 65-ben az országgyűlés előtt és az or
szággyűlés kezdetén több magántanácskozmány-
ban ki is fejeztem — h o g y valamint régibb ország
gyűléseink nem bírtak volna törvényes alappal, ha 
nem létezett volna megyei élet, a követek utasí
tása és a választás teljesítése végett: ugy a képvi
seleti országgyűlés sem birhat törvényes alappal, 
mig az utasítások helyét pótoló alkotmányos köz
vélemény az alkotmányos életből nem fejlődhetik, 
mig a választás szabadsága a közhatósági életben 
nem találja biztositékát. Az alkotmány egy szóles 
fogalom, az országgyűlés annak csak egy része; 
mig alkotmány valósággal nincs, alkotmányos or
szággyűlés sem lehet. 

Fölöslegesnek tartom bővebben kifejteni, hogy 
a jelen országgyűlés az absolutismus működése 
alatt alakult és tartott a legközelebbi leiratig: mert 
hiszen a múlt ülésszak alatt Deák Ferencz maga 

is kifejezte, hogy akkor is absolutismus alatt vol
tunk. Csak azt említem meg, t. ház, hogy a mire 
nincs példa alkotmányunk történetében, ez ország
gyűlés a törvényhatóságok életbe léptetése nélkül 
alakult; és főleg ezért nélkülözi az alkotmányos 
jogalapot. 

Hogy pedig a törvényhatósági élet milyen 
befolyással van a közvélemény alakulására, 
fényesen igazolja az országnak 1861 évbeli alkot
mányos magatartása. Az alkotmányos életben fejlő
dött közvélemény nyilvánult az ország minden tör
vényhatóságának egyező határozataiban, és később 
az országgyűlésen is. 

E közvéleményről oly szépen monda a ház 
jelenlegi tisztelt elnöke az 1861-ki május 23-kai or
szágos ülésben, hogy, „egy hang emelkedett az 
országban, de hatalmas, mert az összes nemzet 
egyesült hangja volt, mely az 1848-diki törvénye
ketkövetelte, mert tudja a nemzet, hogy csak ezen 
törvények ótalma alatt van jövője biztosítva, tudja, 
hogy a 48-ki törvényeknek minden betűjén egy-
egy elesett hősnek, egy-egy politikai martyrnak 
lelke nyugszik." 

Azért mondhatá ugyanakkor jelenlegi t. mi
niszterelnök Andrássy Gyula gróf úr az 1861-diki 
május 23-dikai orsz. ülésben tartott beszéde zára
dékában : „A fölirat ama szavai mellett: „Magyar
ország a 48-diki törvényeket nemadhtaja föl soha" 
az összes nemzet, mintegy ember áll." Azért mond
hatá ugyanekkor feleletül a kérdésre: mi történ
nék, ha a fölirat után is jogaink csak egy része ismer
tetik el, és egy része megtagadtatik? „Az, hogy 
a bécsi kormány enged és alkuszik, mi pedig nem 
engedünk és nem alkuszunk;" továbbá, hogy „mi 
nem adhatjuk fel ezred évig fenállt alkotmányun
kat és önállásunkat;" és „ha Magyarország önál-
lását föladná, elveszett azon archimedesi pont, mely
ről a szabadság már annyiszor visszaállíttatott." 

Ezért hivatkozik, t. ház, oly meghatóan a 61-
diki közszellemre Ghyczy Kálmán, t. képviselő
társunk a múlt ülésszak alatt február 16-dikán 
mondott beszédében: „A magyar nemzet önállása 
és függetlensége alatt azt érti és értette mindig, 
hogy közügyei minden ágazatát felséges fejedel
mének hozzájárulásával maga intézze el; hogy e 
jogtudat, ez érzelem évezred óta él a nemzet keb
lében s hagyományként átszármazott mireánk. És 
midőn 1860-ban az alkotmány sorompói, habár 
csak néhány hónapra megnyíltak, lelkesült egyet
értéssel a hon minden polgára, az országnak min
den hatósága, képviselői és főrendéi újra és ismé
telve azon közjogi elveket hirdették fenhangon s 
vallották sajátjoknak, melyeket őseink régibb tör
vényeinkben, s a jelen kor a 48-diki országgyűlé
sen mindig ugyanazon értelemben kifejeztek, me-
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lyeket a 61-ki országyülés föliratai legalaposabban 
kifejtettek.u 

Igen is, t. ház ! a 61. országgyűlés fölirataiban 
azok országosan dicsőitett indítványozója, a jog
tudat oly komoly méltóságával, oly könnyen ért
hetően, napfény-tisztán kifejtette az ország tör
vényes viszonyát fejedelemjéhez; ő felsége alkot
mányellenes kívánalmaival szembenkifejtette, hogy 
Magyarország és az ausztriai császárságot képező 
tartományok közt semmi más egyesülés, csak a 
personal unió létezik, mely a pragmatica sanctió 
vagyis az 1723. 1. 2. t. czikkben alapul; hogy az 
országgyűlés csak az alkotmány alapján működ
betik, és mielőtt a 48-diki alkotmány visszaállit-
tatnék, koronázás, koronázás előtt pedig tanácsko
zás és egyezkedés lehetlenek. 

Különösen az első föliratra kelt k. k. leirat 
állításaival szemben oly meggyőzó'leg kifejtetett 
a második föliratban, hogy a császárságot képező 
tartományoknak föloszthatlanul, Magyarországgal 
egytitt-birtoklása nem föltételez semmi szorosabb 
egyességet, vagy reál uniót, hanem pusztán per
sonal uniót, mely épen nem — miként a leirat állí
totta—a48-dikitörvények által lőn eredetileg megál
lapítva, hanem régi törvényeink, különösen az 1723: 
1. 2. törvényczikke, s azóta az 1741, 1790, 1836-
diki királyi hitlevelek és törvények által; hogy a j 
császárságot képező tartományok közt pénz-, had-
és kereskedelmi ügynek közössége fen nem forog
hat soha. sőt számtalan törvényeink biztosítják 
azok külön kezelését az ország részéről, a mint 
hogy az örökös tartományok soha sem is avatkoz
tak az ország ezen ügyeibe, a mint Magyarország 
sem avatkozott az ő dolgaikba. 

E második föliratnak fénypontját képezik azon 
érvek, melyek a leirat támadásai ellenében a 48-
diki törvények igazolására fölhozattak, melyek 
szerint ezen törvények bevezetésében épen nem 
foglaltatik az örökös tartományok iránt állított kö
telezettség, csak is a personal-uniőból is folyó tör
vényes viszonyok említtetnek, de az ország füg
getlensége is kifejeztetvén; melyek bizonyitják, 
hogy ezen törvények épen nem ellenkeznek se 
az uralkodó, se az örökös tartotományok jogai
val, nem állnak ellentétben a birodalom nagyha
talmi állásával , se a birodalom kormányzatát 
nem gátolják, sőt hogy épen ezen törvények sze
rinti dualismus által lesz erős a magyar király, ki 
egyszesmind osztrák csásár is — miként mindez 
azon fölirat tárgyalása alkalmával annyi jeles szó
noklatban is elmondatott. 

Ugyanakkor monda el a már tisztelve emii
tett miniszterelnök ur, hogy „azt mondják a 48. 
törvények teljes visszaállítása ellen, hogy ez Auszt
ria nagyhatalmi állásával össze nem egyeztethető, ; 
pedig történelmileg tekintve, Ausztria akkor volt l 

legerősebb, mikor az alkotmányos dualismus fenállt, 
s akkor leggyöngébb, mikor ez megszüntettetett. 
Elméletileg tekintve senki sem fogja hinni, hogy 
Ausztriát erősebben ne védené azon Magyaror
szág, mely szövetségében függetlenségét biztosítva 
látná, mint az, mely alkotmánya visszaállítását 
csak akkor kezdette reményleni, mikor az ellenség 
ágyúi hirdették a szabadság közeledését. Ausztria 
nagyhatalmi állása tehát nem szenvedne a 48. tör
vények visszaállítása által." 

Ugyanakkor monda szintén tisztelt miniszter 
Gorove István u r : (Derültség) „A fölirat szerint 
követeljük önállásunk visszaállítását; visszaköve
teljük utolsó törvényeinket, a 48-dikiakat, még 
pedig teljesen, ide értve egész terjedelmében a ma
gyar pénz- és hadügyet. A 48. törvények ugy köz
jogi, mint magán életünkben nemzeti szükség vol
tak. Az adó megajánlása nélkül az alkotmány il-
lusió. Ha a magyar hadügyminiszterség megtagad
tatnék, a nemzet és fejedelem közt ujhuzás és vi-
szálkodás állana be, eleje vétetnék a közbizalom 
megalakulásának mindaddig, mig el nem ju tna a 
nemzet az 1848: 3-dik törv. ez. 6-dik §-sához.Cí 

T. ház! Annak kimutatása végett voltam bá
tor e fölszólalásokat idézni, hogy a61-diki ország
gyűlés alkalmával az ország 48-diki alkotmányá
nak teljes sértetlensége, mily szilárdsággal, mily 
erélylyel védelmeztetett. Én ezt az akkor fejlő
dött alkotmányos közszellem kifejezésének tekin
tem egy részben. 

Most a jelen országgyűlés eljárását nem aka
rom viszonyítani a 61-diki orszggyülés magatar
tásával; de azt meg kell említenem, hogy a jelen 
ország-gyűlésnek már első fölirata nem hangsú
lyozza oly figyelemmel a personal uniót, nagy rész
ben másként értelmezi a pragmatica sanctiót, mint 
az 1861-diki évi országgyűlési fölíratok, nem védi 
oly erélylyel az 1848-diki törvényeknek sértetlen
ségét, a közös ügyek ellen sem szólal föl oly ha
tározottan a trónbeszéd ellenében, sőt azoknak for-
mulázására és kezelésére egy küldöttség által mun
kálatot ígér, a mi be is következett. 

Ezért tettünk mi annak idejében e fölirat ké
tes pontjaira módosításokat, bár siker nélkül. 

Még a jelen országgyűlésen is tartattak ugyan 
szép szónoklatok az opportunitás ellen a jogfoly
tonosság mellett, a szélső jobb oldal tisztelt férfiai-
val szemben; a 48-diki törvények mellett is vol
tak fölszólalások, s talán ezek hattyuénekét monda 
el oly szépen különösen Szentkirályi Mór képvi
selőtársunk (Derültség) így szólva: „A magyar nép 
életének legmélyebb aknáiban örök tűzzel ég egy 
emlékezet, és ez a 48-diki törvényekért elhullott 
áldozatok kegyeletteljes emléke. Én ugyan meg
engedem, hogy ha a magyar nép megkérdeztetnék, 
mely szakaszát akarja megtartani a 48-diki törve-
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nyéknek, és mely szakaszát megváltoztatni vagy 
eltörölni ? vagy épen semmi, kielégítő választ pedig 
semmi esetben adni nem tudna; de tudja azt, hogy 
a 48-diki törvények szentesítése pillanatától kez
dődik az ő fölszabadulása, és hogy ezen törvények 
azok, melyekért fiai a csatatéren elvérzettek. Mi 
tehát, mint a nép képviselői, ezen kegyeletes em
lékezetet nem feledhetjük, és azért minekünk azon 
törvényektől, melyekért egy ország áldozott, el-
állnunk nem szabad. Ha az van fölírva a gondvise
lés ércztábláján:'„Magyarország lesz," akkor kér
dem : szabad-e nekünk nehezíteni a gondviselés út
ját az által, hogy alkotmányos jogainkról, a jog
folytonosságról, bármi részben lemondjunk?" 

Tisztelt ház! A jogfolytonosság mellett, s az 
opportunitás ellen Deák Ferencz hazánkfia is el-
mondá egyik legszebb beszédét; de fájdalom már 
ebben észlelhetők fekete pontok, (Zaj) melyek az
tán később a közösügyi bizottság munkálatának 
tartalmában találtak kifejezést. 

És itt, tisztelt ház, eljutottam azon ponthoz, 
mely nekem és elvtársaimnak az aggodalmat okozza: 
mert a febr. 17-dikei kegy.k.leirat visszavonatkozván 
az előbbi leiratokra és trónbeszédre, egyenesen ki-
vánja az országgyűléstől a 48-diki törvényeknek 
az emiitett okiratokban kifejezett módosítását és 
már a novemberi leiratban némileg elfogadott kö
zösügyi munkálatnak végrehajtását. És ezek azon 
áldozatok, melyek a mi meggyőződésünk szerint 
az alkotmányból kívántatnak. 

Mert, t. képviselők, elmondja bár a 18 66-diki 
első fölirat is, hogy mi az ország önállásához, a 
nép jogainak fentartásához ragaszkodunk, hogy 
parlamentáris felelős kormányt kivánnnk, hogy az 
örökös tartományok részére alkotmányt készíteni 
nem akarunk; mindamellett ezen 67-es bizottsági 
munkálat, mellőzve azt, hogy a 61-diki föliratok
nak közelebb kifejtett tartalmával s az idézett nyi
latkozatokkal merőben ellentétben áll, maga a 66-
diki fölirat tartalmával is ellenkezik, mely e bizott
ságot kiküld é. 

Mert tisztelettel kérdezem én — ámbár maga 
azon munkálat is mondja, hogy az ország önállá-
sát fentartja, de mégis kérdem én •— vajon önál-
lás-e az, ha egy ország évi költségeinek tán */5-öd 
részét nem saját országgyűlésen vetheti ki, hanem 
ezt mások befolyása korlátozza ? Kérdem én, lehet-e 
önállása azon országnak, melynek hadserege az 
osztrák tartományok hadseregének kiegészitő ré
széül nyilvánittatik ? Nincs ezen munkálat életbe 
léptetése mellett országos állami élet, mert a mely 
ország had- és pénzügyeit önmaga nem kezelheti, 
annak nem lehet önálló állami élete. Parlamenti 
kormány nem lehet oly országban, melynek or
szággyűlése nem interpellálhatja minisztereit a 
pénz- és hadügy kérdésében. í g y nem lehetne ez 

jövőre azon parlamentáris kormány, melyet a 48-
diki törvények alapítottak, s melyet a 66-diki föl
irat is kifejez. 

Azt mondjuk mi, hogy az örökös tartományok 
részére nem készítünk alkotmányt; a bizottsági 
munkálat mégis készíteni akar. 

Azt is mondjuk mi, hogy a nép jogait fenakar-
juktartani . Ugyan kérdem: mi joga vanfentartva 
a népnek — megjegyezve, hogy én e szó alatt: 
nép, az ország minden lakosát kívánom értetni — 
ugyan mi joga marad fen, ha vére és vagyona fö
lött idegenek befolyásával történik intézkedés ? 
(Helyeslés a bal oldalon.) Mert, t. ház, lehet mondani 
talán, hogy a delegatiónak egyik felét a magyar 
országyülés választja, *és talán ez pótolja az al
kotmányos életet; de én ezt el nem ismerhetem, 
nem csak azért nem ismerhetem el. . . . (Közbeszó
lás a jobb oldalon : A tárgyra!) nem csak azért nem 
ismerhetem el, mondom, mert ez semmi esetre sem 
országgyűlés, hanem azért sem, mert akkor az örö
kös tartományok választása utján megalakuló má
sik delegatió szintén országgyűlés lenne, akkor e 
két országgyűlés jőne össze szavazni azon esetre, 
ha meg nem egyeznek. (Közbeszólás a jobb oldalon : 
A tárgyra! a balon: Majdrájö !) Ezen birodalmi se-
natus mellett tehát aligha épen ugy ki nem lenne 
téve ezen ország a más országok általi leszavazta-
tásnak, mint az októberi diploma, vagy a febru
ári pátens szerint. (Közbeszólás: A tárgyra! Zaj. 
Halljuk.') 

Igenis, t. ház, a dologra tartozik ez, (Zaj) 
mert ezen bizottsági munkálat az, melynek szen
tesítése az országgyűléstől kívántatik; ezen mun
kálat pedig nem magán törvényeket, nem is csak 
reformokat, sőt ellenkezőleg sarkalatos alapjogok 
föláldozását (-Roszalás, zaj a jobb oldalon, átalános 
zaj) tartalmazza: és midőn ily fontos kérdések
ről van szó, akkor, t. ház — miként ez az indítvány
ban is kifejtetik — nagyon tanácsos, sőt szüksé
ges, hogy az ország lakosai kellő értesülést nyer
hessenek ezen nehéz körülményekről. 

Az indítvány ezen tétele benfoglaltatik az 
1866-diki első föliratban, a hol nagyon erősen 
hangsúlyozva adatik elő, miszerint a közvélemény 
kifejlődnetése végett a köztörvényhatósági élet 
visszaállítandó, mert annak hiányát nem pótol
hatja ki a sajtó se : és épen azért a történendő 
változások biztossága, az azok iránti köz megnyug
vás érdekében kívánja azon fölirat a köz törvény
hatóságok visszaállítását. Ugyanez van kifejezve 
ezen indítványban: hogy nyújtsanak alkalmat a 
most már — Istennek hála — visszaállított alkot
mányos életben az ország lakosainak e fontos kí
vánalmakkal való megismerkedésre. Nem is szo
katlan ez. Ha jó i emlékszem, 1827-ben küldetett 
ki egy regnicolaris bizottság, mely 1830-ban adta 
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be jelentését; és mivel a jelentés reformokra is vo
natkozott, azt határozta az országgj^ülés, hogy ak
kor ezen jelentés érdemleges tárgyalás és elhatá
rozás alá nem vétethetik, hanem előbb elküldetik 
a megyékhez, hogy az iránt utasításokat adjanak. 
(Derültség, zaj. Fölkiáltások: Hol az analógia f) Most, 
t. képviselők, nem küldetnek le az ily jelentések 
utasítás végett a megyékhez — ez természetes do
log — hanem épen azért szükséges tért nyitni a 
közvélemény alakulásának (Zaj), mert a közvéle
mény alakulása épen az utasítások helyét pótolja. 

íme, t. ház ! előadtam azon körülményfon tos-
ságát, hogy mennyire szükséges a fenforgó nagy 
kérdések fölött egy másik országgyűlésnek elhatá
rozása: mert — nem vizsgálva tovább, hogy a t. 
67-es bizottság véleményem szerint előbbi nyilat
kozataikkal ellentétben, de hinni akarom, hogy 
mindenesetre indokolt meggyőződésből és jó aka
ratból készítette ezen munkálatot — de azt enged
jék meg nekem, ha nem birom fölfogni azon exi-
gentiákat, melyek politikájok változását előidéz
ték, s hogy kívánhassam az ország lakosai nevé
ben. . . - (Zaj. Fölkiáltások: Mi joggal? Elnök csön
get.) Csak egy szót kell cserélnem: kívánhassam 
helyett kérhessem az ország lakosai nevében.... (He
ves fölk', állások: Maga nevében beszéljen! Elnök csön
get.) Kérem, én az ország képviselője vagyok, én 
az ország lakosai nevében beszélek. (Zaj. Nincs 
joga hozzá! Halljuk! Elnök csönget.) Ú g y hiszem, 
a ki e házban igazolva van, az országos képviselő, 
és az az ország nevében kér és szól. (Zaj. Elnök 
csönget.) Mondom, engedjék meg azon tisztelt fér
fiak a kérést, hogy ügyekezzenek alkalmat nyúj
tani arra, hogy az o politikájok megváltozásá
ról az ország lakosai kellő értesülést nyerhesse
nek. (Zaj.) 

Még egyre kérem föl a t. országgyűlés figyel
mét , akármi legyen ez indítvány fölött a ha
tározat. 

Hogy őseink mily kiváló figyelmet fordítot
tak az alaptörvények, a sarkalatos jogok védel
mére, föl fogok olvasni egy törvényt a t. ház en
gedelmével, mely azt határozza, hogy a sarkalatos 
jogok, az alaptörvények még országgyűlés által 
se vétessenek hátrányos változtatások alá. 

Az 1741 : 2. törvénjrczikkben foglaltatik a 
királyi hitlevél (inaugurale diploma), melynek 3. 
§-sa igy szól: „Universas et singulas regni Hungá
riáé partiumque eidem adnexarum libertates, im-
munitates, statuta, communia jura, leges et consve-
tudines haetenus concessas et confirmatas, in futu-
rumque concedendas et eonfirmandas, in omnibus 
suis punetis, clausulis et artieulis, prout super 
eorum usu et intellectu regio et communi statnum 
consensu dietaliter conventum fuerit, firmiter et 
sanete observabimus." 

KÉPV. H. NAPLÓ. 180B /_. Il i . 

Ugyanazon országgyűlés 8-dik t. ez. ezen 
diploma záradékáról szol, de clausula dipíomatis : 
„Prout super eorum usu et intellectu regio et com
muni statuum consensu dietaliter conventum fue
rit, ad fundamentalia jura, libertates, immunitates 
nullatenus extendenda. Sanctitum est: fundamen
talia jura, libertates, immunitates (cum alioquin 
etiam per articulum I I I : 1715. super eo, quod ad 
normám aliarum provinciarum non gubernabun-
tur, praecauti et assecurati existant) sub sensum 
diplomati insertae de usu et intellectu sonautis 
elausulae nullatenus sumi posse.££ 

Az 1836-diki diploma is hivatkozik ezen 8-dik 
törvényezikkelyre : „salvatamen semper quoad ea, 
quae per articulum 8. 174l.excepta sünt, ejusdem 
legis dispositione." 

Ezen törvények szerint az uralkodó megerő
sítette az ország minden törvényét, a közjogiakat 
úgy, mint a magántörvényeket; de azon záradék 
hozatott be, miszerint úgy fogja azokat megtar
tani az uralkodó, a mint jövőben uralkodó és or
szággyűlés egyező akaratával értelmeztetni vagy 
változtattatni fognak. Ezen záradékra nézve látták 
szükségesnek őseink az alaptörvényekre nézve ki
mondani, hogy ezen változtatás lehetősége azokra 
nem terjed ki. Ezen záradék ismételteit későbbi 
királyi hitlevelekben s különösen az 1836-ikiban is. 

Igaz, tisztelt ház, hogy akkor arístokratikus 
alkotmányunk volt; ámde az nem tesz különbsé
get az alapjogok, az alkotmány védelmére nézve. 
Mint akkor, rígy most is szükség- azokra fontos 
figyelmet fordítani az országnak és országgyű
lésnek. 

Azon kéréssel köszönöm meg a tisztelt ház 
türelmét, hogy az idítványt érdemleg tárgyalni 
méltóztassék. 

E l n ö k : A házszabályok azt rendelik, hogy 
az indítványozó indítványát kifejtvén, azonnal sza
vazás történik a fölött, kivánja-e a ház az indít
ványt tárgyalás alá vétetni vagy nem ? Ennek kö
vetkeztében fölszólítom azon képviselő urakat, kik 
a beadott indítványt tárgyalás alá kívánják vé
tetni, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A 
ház a beadott indítványt nem veszi tárgyalás alá, 
s ennélfogva a napirendre tér át. 

Madarász JÓSzef: Szót kérek! (Élénk fölki
áltások : Nem lehet!) A ház szabályaihoz kívánok 
szólani. (Nagy zaj.) 

ElnÖk: Ha t. képviselő lír a házszabályok
hoz kivan szólani, nem pedig a tárgyalásra vonat
kozólag, azt hiszem, nem lehet tőle a szót meg
vonni. 

Madarász József : A ház szabályaira vonat-
! kozólag kérek szót! 

E l n ö k : Tessék! 
Madarász József: Tisztelt ház! En nem az 
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előbbeni tárgyra, hanem tisztán csak az elnök ur- , 
nak azon nyilatkozatára kivánom véleményemet 
kifejteni, mely szerint a házszabályok 35-dik sza
kaszát úgy értelmezi, hosry ha az indítványozó vé
lemény ét kifejté, az alapszabályok rögtön szava- I 
zést követelnek. (Fölkiáltások: Ugg is van!) Ez a 
tisztelt ház elintézésétől függend; nekem azonban 
szabadságom van az elnök rrr kifejezésére nézve 
véleményemet elmondani. Tehát egyéni vélemé
nyemet mondom, hogy véleményem ellenkezik az 
elnök urnák előbbi nyilatkozatával. Véleményem 
szerint a ház tárgyalás által (Közbeszólás: Szavazás \ 
által!) , mondom, tárgyalás által határozza el, ki- I 
vánja-e a képviselők további indokolását hallani 
arra nézve, vajon van-e helye, vagy nincs, a tár
gyalás kitűzésének. I)e hivatkozom egyébiránt az 
eddigi szokásra (Ellenmondás), arra, hogy midőn 
valaki indítványát kifejté, a ház nem bocsátá rög
tön szavazás alá az ügyet, hanem kihallgatá mind 
azokat, kik a tárgyhoz még szólni kívántak. E 
szokást óhajtom én ezentúl is megtartatni. 

Deák F e r e n c z : T. ház! A ház szabálvai 
azt mondják, hogy midőn az indítványozó indít
ványát kifejtette, a ház mindenekelőtt és pedig 
szavazás által a fölött határoz, ha kivánja-e az in
dítványt tárgyalni, vagy nem. Nagyon sajátságos 
volna e szabály, ha azt értené a ház alatta, hogy 
akkor megindul a tanácskozás, és azon kérdésnél: 
ha lehet-e az indítványok tárgyaim vagy nem, 
maga a meritum tárgyaltatnék. (Derültség.) 

Engedelmet kérek, nem ok nélkül szólok. 
Hivatkozom Böszörményi képviselőnek épen most 
mondott beszédére : arról beszélt-e ő, hogy in
dítványát tárgyalni kell? Nem beszélt-e minden
ről a világon, s erről legkeATesebbet ? (Úgy van!) 
Nem volt-e beszédének egy része olyan, mely ké
sőn, egy része olyan, mely korán jöt t? Későn jött 
az, a mit elmondott az országgyülésileg fölterjesz
tett föliratok némely pontjai ellen, mert azt akkor 
kellett volna elmondani,mielőtt azok fölterjesztettek. 
Kora volt most szólnia arról, a mi a 6 7-es bizottság 
munkálatára vonatkozik. (Elénk helyeslés.) 

Ha a ház rendes tárgyalást enged a fölött, 
hogy valamely kifejtett indítvány tárgyaltassék-e, 
akkor az egész szabály fölöslegessé válik. 

I)e épen, mivel Madarász képviselő úr a gya
korlatra hivatkozott, hivatkozom én is arra. Emlé

keznek a t. képviselő urak, midőn arról volt szó, a 
közösügyi bizottság ülései nyilvánosak legyenek-e, 
vagy ne, Perczel István tette az indítványt, Nyáry 
képviselő pedig azt mondotta, hogy mindenekelőtt 
a fölött határozzunk, az indítvány tárgyaltas
sék-e, vagy ne ; a ház rögtön elhatározta, hogy ne 
tárgy altassák. Besze képviselőtársunk pedig, ki 
azt pártolni akarta, nem mondhatta el pártoló be
szédét, mert a ház kimondotta, hogy az indítvány 
tárgyalásába nem bocsátkozik; és Besze képvise
lőtársunk birt annyi loyalifással, hogy a szabá
lyokhoz tartotta magát. 

Azt hiszem, ez itt további vitatásnak tárgya 
nem lehet. (Elénk helyeslés.) 

V á l l y i J á n o s : T. képviselőház! A képvise
lőház rendszabályainak 35-dik czikkelye szerint 
a többségtől függ, hogy a szőnyegen levő indítvány 
tárgyaltassék-e vagy ne ; (Zaj) de indokoltnak 
egyátalában nem találom azon szándékot, miért 
kell annak még csak tárgyalását is megakadá
lyozni, s valóban önkénytelenül is azon gondolat 
ébred föl bennem, hogy az nem egyéb, mint a 
tett indítvány beható nyomása alóli menekvés. 
(Nagy zaj. Elnök csönget.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. ház nagy többségé
nek véleményét mondottam ki mind akkor, midőn 
ugy értelmeztem a ház szabályait, hogy az indít
vány kifejtése után azonnal történjék meg a sza
vazás, mind pedig akkor, midőn azt mondottam ki, 
hogy a t. ház nagy többsége nem kívánja tárgyalni 
az indítványát. (Helyeslés.) 

T. ház! A sors ugy akarta , hogy örö
meink közé fájdalom vegyüljön. Csaknem azon 
pillanatban, midőn országszerte az alkotmány visz-
szaállitásának öröme hangzott, jött ama szomoru 
hir, hogy az országunk volt nádora, István főher-
ezeg meghalt. Holnap 10 órakor Budán a várká
polnában végrendelet következtében csak csendes 
mise fog tartatni. A hely magában is szűk, oda 
sokan nem férhetnek be ; mindazáltal kötelessé
gemnek tartom a t .háznak bejelenteni,hogy akik 
részt akarnak venni, méltóztassanak holnap 10 óra
kor megjelenni. 

Több tárgy mára nem lévén, a közelebbi ülés 
holnapután fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 12 3/4 órakor. 
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XCVI. ORSZÁGOS ULES 
1867. marezhiB 2-dikári 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: Pap Máté megbízó levele ; Szávics Döme panasza ellene elkövetett törvénytelenségek miatt; 
Farkas Lajos kérvénye Szentes városa országos képviseltetése iránt; Tisza-Vezseny elöljáróságáé bizonyos szőlőnek az ő határakba 
keblezése iránt; Budaházy Andoré birtokai zár alól fölmentése iránt; Takácsy Józsefnéé ingóságai visszaadatása iránt; az Erdélyi 
Múzeum-egyleté a vajdahunyadi vár megóvása ügyében; Drágabartfa elöljáróié bizonyos sós források használhatása iránt; földesi 
lakosoké az l 8 8 2 / 6 : XII. t. ez. érte'mezése iránt; ilonczai lakosoké az ellenök indított tagosztályi pör felfüggesztése iránt; Varga 
Jánosé a n.-szalontai tagosítási munkálatok felfüggesztése iránt; Wagenleiter Johannáé fia szabadon bocsáttatása iránt; Komáromy 
Eerencznéé háza elárvereztetésének megakadályoztatása iránt; a brassói keresk. és iparkamráé a n.-várad-kolozsvár-brassói vasút 
ügyében ; Fabínyi Gyula észrevételei a népnevelésről; Nagy Sámuel kérdése bizonyos keresetének miképi eldöntése felől; Lovász Já
nos panasza szolgabirói törvénytelenségek ellen ; Wachsmann Vilmosé Írásbeli munkája letartóztatása miatt; Koska Zsuzsána ós test
véreié atyai örökségök részbeli lefoglalása ellen ; Hertnann Mihályé a szeszárulás betiltása ellen ; Sgaliczer Vilmos kérvénye bizonyos 
váltópöri visszaélések orvoslása iránt (Szakács Istváné az egyházi alapítványi pénztárakra rovott adó megszüntetése iránt; Jókai 
Mór és társaié Táncsics Mihály tzabadon bocsáttatásaért; Tolnay János panaszai a hadházi tanács és Debreczeni László ellen ; Zach-
csák Eozália és Dradják Zsuzsána kérvénye atyai hagyaték elintézése iránt; Jakus Sámuel és neje panasza házuk elárverése miatt, 
id. Báday Gedeon gr., Perczel Béia és Dékáni Károly föltételesen igazoltatnak. A miniszteri javaslat az adóra nézve áta'ánosságban 
elfogadtatik, s szakaszonkinti tárgyalása megkezdődik. Az ág. hitv. egyházban tartandó hála-istenitisztelet bejelentetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy . 
Gyula gr., Eötvös József b., Qorove István, Horvát | 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck- I 
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A jegyzőkönyvet 
Báday László gr. fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit pedig Tóth Vilmos és Dimitrievics Milos 
jegyzik. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a febrttár 28-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idó' közben beérkezett irományokat 
fogom bemutatni. 

Gridi Pap Máté Fogarasvidék felsőkerülete 
részéről megválasztott képviselő bemutatja meg
bízó levelet. Az állandó igazoló bizottságnak ada
tik át. 

Szávics Döme nagy-becskereki ügyvéd hiva
talától lett elmozdítását, bűnvádi kereset alá fo gá
tasát és több hivatallal visszaélést paanszolván, 
orvosoltatást kér. 

F§rkas Lajos szentesi ügyvéd intézkedést kér 
az iránt, hogy Szentes városa az országgyűlésen 
képviselve legyen. 

Tisza-Vezseny hevesmegyei község elöljárói 
a puszta-jenői szőlőknek tisza-vezsenyi szőlő név 
alatt saját határukhoz leendő telekkönyvi csatol-
tatását kérik eszközöltetni. 

Budaházy Andor Zemplén- és Ungmegyében 
tekvő birtokait zár alól fölmentetni kéri. 

Takácsy Józsefné, takácsi lakos, több rend
beli ingóságainak veje, Száraz József általi vissza-
adatását kéri eszközöltetni. 

Dr. Szabó József alelnök és Finály Henrik 
titkár, az Erdélyi Múzeum-egylet közgyűlésének 
végzése nyomán, a vajda-hunyadi várkastélyt, 
végenyészetétől való megmentése végett, a nem
zetnek átadatni kéri. 

Drágabartfa beregmegyei község elöljárói a 
határukban levő sós forrásoknak szabad használha-
tását kieszközöltetni kérik. 

Földes szabolcsmegyei község több lakosai, 
az 1832/6-dik XI I törvényczikk világos értelmezé
sét törvényhozásilag megállapittatni kérik. 

Iloncza beregmegyei község számos lakosa 
az ellenök indított tagosztályi pert mindaddig, mig 
a maradványföldek megváltása törvényhozás 
utján elrendelve nem lesz, megszüntetni kéri. 

Varga János, számos ügytársa nevében is, a 
nagj'-szalontai határnak tagosítása végett eszköz
lésbe vett munkálatokat megszüntetni s a birtok
nak jelen állapotban hagyását eszközöltetni kéri. 

Wagenleiter Johanna a tébolydába zárt fiát ki
bocsáttatni kéri. 

Ozv. Komáromy Ferenczné lakó házának el-
árvereztetését megakadályoztatni kéri. 

Brassó vidék és város keresk. és iparkama
rája a nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal 

25* 
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megállapítását és hathatós támogatását eszközöltet
ni kéri. 

Fabinyi Gyula , zemplénmegyei Kelecsény 
községben birtokos, a népnevelésre vonatkozó ész
revételeit figyelembe vétetni kéri. 

Nagy Sámuel, konstantinápolyi lakos, fölvi-
lágositást kér arra nézve, vajon Stuver Antal bé
csi pyrotechnikus ellen formált keresetét az oszt
rák konstantinápolyi consulatus helyesen döntöt-
te-e el? 

Lovász János, tasnád-sarkadi lakos, a Buttyán 
Miklós szolgabíró által végbevitt törvénytelenséget 
megvizsgáltatni s orvösoltatni kéri. 

Wachsman Vilmos, pesti míívegyész, a népek 
gyakorlati utón elérendő jóllétéről irt közhasznú 
munkájának Rottenbiller Lipót által lett visszatar
tását panaszolván, azonnali kiadatását eszközöltet
ni kéri. 

Roska Zsuzsanna, János és György, testvérek 
s tordai lakosok, atyai örökségök egy részének a 
tordai tanács által visszatartását panaszolván, orvos
lást kérnek. 

Hermann Mihály, kolozsvári kereskedő, a vá
rosi hatóság által a szesz árulásának letiltását jog
talannak panaszolván, orvoslást kér. 

Sgaliczer Vilmos pesti nagykereskedő, érdek
társai nevében is, kéri, hogy Steiner Adolf bajai 
lakos s kereskedő ellen indított négy rendbeli vál
tóügyben elkövetett visszaélések. orvosoltassanak 
s az árverési pénz hiány nélkül letétessék. 

Szakács István esperes az egyházi alapítvá
nyi pénztárakra kirovatni szokott adók megszün
tetését kieszközöltetni kéri. 

Jókai Mór, Ivánka Imre, Várady Gábor, Gál 
Péter, Szontagh Pál és Thury Gergely a budai 
várfogságban letartóztatott világtalan Táncsics Mi
hály szabadon bocsátását kérik kieszközöltetni. 

Tolnay János, hadházi lakos, az ottani ta
nács törvénytelen visszaéléseit és igazságtalanul 
lett elhatározását panaszolván, orvoslást kér. 

Ugyanő Debreczeni László ügyvéd ellen a 
bünfenyitő vizsgálat elrendelését, s ügyének a 
a debreczeni bünfenyitő törvényszék általi elintéz-
tetését eszközöltetni kéri. 

Zachcsák Rozália és Drudják Zsuzsána, ár
vamegyei lakosok, atyai hagyaték miatt támasz
tott keresetöket törvényes utón elintéztetni kérik. 

Jakus Sámuel és neje, vácz-hartyáni lakosok, 
lakházuknak Sternfeld izraelita által lett elár-
vereztetését panaszolván, sérelmüket orvosoltatni 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

K u d l i k I s t v á n : T. ház! Midőn ezen kérvé
nyek jelentettek be, alkalomszerűnek tartom e 
kérvények tárgyában a t. házat egy körülményre 

figyelmeztetni. Már a jelen országgyűlés kezdeté
től fogva számos a házhoz beadott kérvényekre azt 
méltóztattak határozni, hogy üem levén az ország
nak független felelős kormánya, melylyel csak 
egyedül bocsátkozhatnék a ház törvényes érintke
zésbe, és melynek közbejöttével egyszersmind az 
illető sérelmek orvosoltathatnának: az illető kérvé
nyek ideiglen a ház irattárába tétessenek le. Az 
ország forró óhaja, t. ház ! teljesült, alkotmányunk 
s vele együtt annak mindannyi drága gyöngye, a 
független miniszterek, az országnak visszaadattak: 
itt az idő, hogy a kérvényezők jogos sérelmei or
vosoltassanak és méltányos kérelmeik teljesíttesse
nek. Nézetem tehát odajárul, határozza el a t. ház, 
hogy az érintett kérvények a ház irattárából elnö-
kileg előkerestetvén, a kérvényi bizottságnak isméti 
előterjesztés végett újból adassanak ki. 

BóniS S á m u e l : T. ház ! A kérvényi bizott
ságnak egyetlen egy véleménye sincs, mely azt 
mondaná, hogy a kérvények vélemény nélkül az 
irattárba tétessenek ; sőt minden kérvénynél ki van 
jelölve, hogy a minisztérium létrejöttekor annak 
melyik osztályához fog áttétetni. Természetes do
log tehát, hogy most azok az illető minisztériu
moknak fognak az irattárból átadatni. (Helyeslés.) 

Kudl ik I s t v á n : Ha igy áll a dolog, javas-
laomat oda módosítom, hogy a hozott határozat 
foganatositfassék. 

E l n ö k : Ennek következtében kötelességem
nek tartom a t. háznak kijelenteni, hogy a kérvényi 
bizottság jelentését meg fogja tenni, és épen azon ér
telemben, a mint Bónis képviselő úr előterjesztette. 
A tárgyak, melyekre nézve a kérvényi bizottság 
jelentést fog tenni, a ház szabályainak értelmében 
már ki vannak függesztve, és mihelyt a miniszter 
urak eló'terjesztvényei be lesznek fejezve, méltóz
tassanak tárgyalására időt kitűzni. 

Torma Károly képviselő, mint az állandó iga
zolási bizottság előadója, három igen rövid igazo
lási esetet fog előadni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését id. Ráday Gedeon gr., 
mint a dunavecsei választókerületben egyhangúlag újra 
megválasztott képviselő megválasztása tárgyában. A 
bizottság id. Ráday Gedeon grófot a törvény szabta 30 
napi határidő fentartása mellett igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva id. Rá
day Gedeon gr. a szabályszerű 30 napi határidő 
fentartása mellett az igazolt képviselők soriba ig-
tattatik. (Éljenzés.) 

Torma Károly előadó (olvassa az igazolási 
bizottság jelentését Perczel Béla, mint a bonyhádi vá
lasztókerület kéy viselő jenek újra történt megválasz
tása tárgyában. A bizottság Perczel Bélát a törvényes 
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30 napi határidő fentartása mellett igazolandónak vé
leményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Perczel Béla 
a bizottság véleményéhez képest föltéletelesen iga
zoltatik. 

Torma Károly előadó (olvassa az igazoló 
bizottságnak véleményes jelentését Dékáni Károly, 
mint a beszterczei kerületben megválasztott képviselő 
megválasztását illetőleg. A bizottság Dékáni Károlyt 
a törvény szabta 30 napi határidő fentartása mellett 
igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Dékáni Ká
roly a szokásos föltétellel az igazolt képviselők so
rába igtattatik. 

Napirenden van a miniszteri javaslatok tár
gyalása. Mindenekelőtt az adó kérdésében tett elő
terjesztés fog tárgyalás alá vétetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a minisz
teri előterjesztési az 1867-dik évi közterhekről.) 

E l n ö k : Ezen tárgyra vonatkozó indítvány 
adatott be öt képviselő úr által. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa az adóbe
hajtás ügyében tett miniszteri előterjesztés ellen beadott 
és László Imre, Madarász József, Csanády Sándor, 
Bobory Károly és Böszörményi László által aláirt 
határozati javaslatot, mely szerint az 1867-beli költsé
gek nem adó, hnnem kölcsön utján lennének fede-
zendök.) 

E l n ö k : A minisztérium mellett szólni kivá-
nókat Tóth Vilmos, az ellene szólókat pedig Di-
mitrievics Milos jegyző urak fogják jegyezni. 

Halász Boldizsár: T. ház! a fölolvasott 
indítványra vonatkozólag méltóztassanak elhatá
rozni, hogy az kinyomassék és napirendre tűzes
sék ki. (Közbeszólások jobb felöl: Nem szükséges!) 

Lász ló I m r e : T. ház! Van szerencsém be
adott indítványomat indokolni. Midőn annyi szen
vedés után jobbra fordult sorsunk meghozta az al
kotmányt és fölséges fejedelmünk atyai akarata 
után, Magyarország legnagyobb érdekeiről, a köz
terhek viseléséről itt e teremben szólhatunk, azt 
hiszem, a képviselőház — mert tagjainak vélemé
nyei, meg vagyok győződve, hogy egytől egyig 
mind e haza boldogságára irányulnak és csakis a 
módozatokban különböznek — türemes meghall
gatásban részesitend. 

Bátor vagyok indítványomat, a mennyire kor
látolt tehetségemhez képest a 48 órai idő rövidsége 
megengedte átgondolnom, indokolni. 

A történet mutatja, hogy a trónnak ugy, mint 
a törvényes kormányoknak éltető ereje a hozandó 
törvények és határozatok maradandósága iránti 
hit és bizalma. E bizalom pedig épen csak a népe 
jóllétéből és megnyugtatásából ered. A 18 évi sú

lyos absolut adózási rendszer megszüntetése iránti 
reménye csak u g y verhet gyökeret a nép szivé
ben, ha ezen gyűlölt adóztatási rendszer minden 
attribútumaival együtt eltöröltetik és helyébe al
kotmányos határoztatik. Midőn tehát e nehéz 18 
évi absolut kormányzás után népünk, hogy ugy 
mondjam, szellemi börtönéből az önállás terére ál
líttatott , lehet-e valami ezen magyar népre meg
nyugtatóbb és jövőbeli áldozatkészségét inkább 
fölfokozóbb, mint a jelen törvényhozásnak oly ha
tározata, mely a népet megnyugtassa és jövőre néz
ve is áldozatra serkentse ? 

E czélból voltam bátor indítványozni, hogy 
a felelős minisztérium állami és közigazgatási költ
ségeit kölcsön utján födözze. Indítványoztam pe
dig azért, mert tudom azt, hogy Magyarországon 
a magyar népnek egyenkint ereiben és lelkében 
van az, hogy ő csak azon adót fizeti és fizetheti, bár
mily erőfeszítéssel is, melyet az országgyűlés törvé
nyes királyával együtt vetett ki rá ; tudom azt, hogy 
az 186 7-diki adózási terhet már a nép nem bírhatja; 
tudom, hogy ha az absolut rendszerből fönmaradt 
adóztatás továbbra is folytattatnék, ez által az mint
egy általunk törvényesíttetnék; tudom azt, hogy 
a magyar minisztériumnak hazaszeretetéből folyó 
azon tétel, miszerint az országban az alkotmányt 
teljesen mielőbb visszaállítsa, a nép szivében csak 
itgy gyökerezik meg, ha a nép vállairól rögtön le
emeli az óriási terhek egy részét. 

Tisztelt ház! A népek nyugalmának és bol
dogságának fő alapja az, ha az adó a jövedelmet 
egészen föl nem emészti, ha a jövedelemből fönmarad 
még annyi, hogy a család fentartásáról is lehessen 
a fölöslegesből gondoskodni és ezenfelül még némi 
kényelemre is maradjon fen valami. De ha a kive
tett adó a jövedelmet egészen fönemésztvén, magát 
a tőkét is megtámadja, a polgári nyugalom fölza-
vartatik. Tisztelt ház! lehet-e erre nézve kiáltóbb 
példa, mint az, a mint ez idő szerint Magyarország 
és az örökös tartományok állanak? Hová lettek a 
18 évi absolut rendszer alatt bevett ezer milliók? 
Idézték-e elő Magyarország jóllétét, a magyar nép 
szellemi és anyagi erejét? Bizonyára nem, csakis 
azon tanulságot nyújtották nekünk és a történe
lemnek, hogy az adó , mely a népnek nem csak 
jövedelmét, hanem tőkéjét is fölemészti, aláássa a 
népek nyugalmát és jóllétét. 

Mindezek után ajánlom indítványomat a t. 
háznak. 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. ház figyelmét föl
kérni a ház szabályai 56-dik szakaszára, mely ezt 
mondja: „A módositványokat az elnöknek Írásban 
kell benyújtani. Ha uj indítvány adatik elő, az 
eredeti indítvány iránti tárgyalás és szavazás előre 
bocsáttatik; ezután az uj indítványnak elsősége 
van az elesett első indítvány módosítása fölött.4' 
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Ezen szakasz értelme szerint, úgy hiszem, 
mindenekelőtt az első beadványnak, t. i. a minisz
ter urak beadványának kell tárgyalás alá vétetni. 
(Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Tisza Kálmán ! 
Tisza K á l m á n : ü g y hiszem, mindnyájan 

látjuk és érezzük helyzetünknek komoly, sőt mond
hatom, nyomasztó voltát akkor, midőn az alkotmá
nyosság viszaállitása iránt tett legfelsőbb nyilatko
zat és a független magyar felelős minisztérium ki
nevezése után legelsöbben is arra hivatunk föl, 
hogy az országgyűlés befolyása nélkül kivetett, 
mindnyájunkra nézve nyomasztó adók behajtá
sára, az országnak méltó panaszait annyiszor fel-
költött közvetett adók és államegyedáruságok fen-
tartására adjunk, habár csak tiz hónapnyi időre is, 
meghatalmazást. En részemről nagyon is érzem e 
helyzet súlyát, és növeli efölötti fájdalmamat, hogy 
meg vagyok arról győződve, hogy a körülmények 
kényszerűségének erejénél fogva e meghatalmazást 
megtagadnunk nem lehet. (Helyeslés.) 

Nem lehet megtagadnunk, mert kétségtelen, 
hogy í g y czélszerübb adórendszer kidolgozása, a 
közvetett adókra és állameg-vedáruság'okra nézve 
az ország kívánalmainak és érdekeinek megfelelő 
intézkedések tétele hosszas időt igényel. Nem le
het, mert kétségtelen az is. hogy az államgépezet
nek — mi pedig, ha e meghatalazást megtagadnék, 
meg kellene, hogy történjék — fenakadni nem sza
bad. Nem lehet, mert,meggyőződésem szerint leg
alább, magát anyagi terheink lehető könnyebbe-
dését is csak úgy remélhetjük, ha lehetővé teszsztik 
azt. hogy a nemzeti kormány megszilárdulhasson 
(Helyeslés), ha lehetővé teszszük, hogy oly javasla
tokat készíthessen, melyek által, ha a ránk rótt 
terhek szám szerinti nagysága temetésen nem csök
kenhetne is, mindenesetre könnyebben lehessen 
azokat elviselnünk, és melyek által az állam anyagi 
ereje ne fogyotkozzék tovább is, hanem gyarapod
hassak. (Elénk helyeslés.) 

Bizonynyal igen örvendetes lenne mindnyá
junkra nézve mind saját érdekeink szempontjából, 
mind a hazának összes fiai érdekei iránt tartozó kö
telességünknél fogva, ha a jó siker reményében e 
meghatalmazását megtagadhatnék ; de kérdem: 
jelen viszonyok között mi lenne ennek a követke
zése? Bizonynyal nem az, hogy ezentúl kevesebb 
vagy semmi adót nem fognánk fizetni ,* de követke
zése lenne az, hogy a törvények alapjára helj-ez-
kedett magyar kormány, nem bírván fedezni az 
állam szükségleteit, visszavonulni volna kénytelen, 
(Helyeslés) és mintegy magunk kény szeritőnek oda 
a hatalmat, hogy félbeszakítván az alkotmány-
visszaállításának munkálatát, megakasztva a tör
vényhatóságok rendezését, ismét uj életre hivja a 
bomladozóbah levő provisoriumot, a mely ezután 

nem csak ez évben fogná, a nemzeti kormánytól vár
ható kíméletes jó tapintat nélkül, behajtani az adó
kat, nem csak ez évben fogná fentartani az ország 
érdekével sok tekintetben ellenkező közvetett adó
kat és egyedáruságokat, de azoknak uralmát, Is
ten tudja mennyi időre ismét állandósítaná. (He
lyeslés.) 

Ily körülmények között, kénytelen lévén en
gedni az elhárítani nem bírt szükségnek; óhajtva, 
hogy az adó fölötti határozás jogának gyakorla
tába, habár most ily kellemetlen módon, tettleg-
belépjünk, mely jognak átalános alkotmányosság-
szempontjából is, nagy fontosságát, úgy hiszem, 
bővebben fejtegetni nem szükséges: én átalános-
ságban a meghatalmazást megadni kész vagyok, 
azon reményben, hogy, mint fönebb is érintem, a 
magyar felelős kormány ezen időt oly javaslatok 

í készítésére fogja használni, melyek folytán az adó
nak czélszerü, igazságosabb kivetése, a más adó
nemek és állami egyedáruságok isányában az or
szág érdekeivel megegyező intézkedések tétele foly
tán, ha szinte nem engednék is a viszonyok az ál
lam költségeinek tetemes lejebbszálitását. mégis 
könyebbülne rajtunk a teher, az államjövedelmek 
pedig ugy használtatnának, hogy az ország anya
gi emelése lehessen eszközölhető. 

A részletekre nézve, melyek a határozati ja
vaslatban foglaltatnak, vannak több észrevételeim. 
Ezen észrevételek az által okoztattak egyfelől, 
hogy némely kifeiezései ezen javaslatnak, saját 
fölfogásom szerint legalább, oly elveket látszanak 
már előre kimondani, melyek fölött még az ország
gyűlés nem határozott. (Balról: Igaz!) Vonatkoz
nak továbbá némely oly kifejezésekre, melyek sze
rint ismét, az én meggyőződésem folytán, a tör
vényhatóságok jogköre látszik érintve. Továbbá 
vonatkoznak a hátralékok kérdésére, s a szab. kir. 
s más városok érdekére. Ezen észrevételeimet több 
pontú módositványban lesz szerencsém a ház asz
talára letenni. Fentartom magamnak, hogy adandó 
alkalommal, midőn a sor rajok kerül, azokat indo
kolnom lehessen. 

Most ismétlem, hogy átalánosságban a meg
hatalmazást részemről megadom: (Helyeslés) mert 
szükségesnek látom azt alkotmányunk visszaál-
litásának lehetővé tétele szempontjából; szüksé
gesnek látom azt magáért azért is, hogy anyagi 
terheink is a közel jövőben könyebbedhessenek; 
és megadom, mert végre is, mig soha sem tudnék 
beleegyezni abba, hogy anyagi könnyebbülés, 
vagy helyzetünk javítása czéljábólaz ország jogai
ból engedjünk valamit, addig, ha a körülmények 
kényszerűsége kívánja, arra igenis kész vagyok, 
hogy jogaink visszaszerzése czéljából anyagi ál
dozatokat tegyünk. (Ilénk helyeslés.) 
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DimltrieviCS MilOS j e g y z ő : Madarász Jó
zsef ! 

Madarász József (a szószékről): T. képvise
lőház! Midőn a magyar független felelős miniszté
riumnak a t. ház asztalára letett első előterjesztése 
ellenében az átalános tárgyalásnál meggyőződé
semnél fogva fölszólani kötelességemnek érzem, 
érzem helyzetem nehézségét i s , mert mindazok
nak, miket bensőmben e tekintetben érveimül 
fölhozatnék, szabatos rendezésére időm nem vala. 
De érzem a felelősség nagyszerűségét is, kettős 
irányban. Először irányában a minisztériumnak. 
Mert én is azon reményben vagyok, mint előttem 
szólt képviselőtársam Tisza Kálmán, hogy a mi
nisztérium a czélból neveztetett ki, hogy alkotmá
nyunk teljesen helyreállittassék, tehát helyreállít
tassanak minden az ezredéves alkotmányunkat biz-
sitó és ezek közt szentesitett 1848-diki törvényeink 
is: és ha a czélt akarom, természetes, hogy az át
meneti időszakra lehetlen nem akarnom a módot, 
hogy pénzhiány miatt ez ne eszközöltessék. (Balról: 
Igaz!) Tehát azon indítványban, melyet én ké
sőbb, ha a miniszteri előterjesztés elvettetnék, pár
tolni fognék, mindenesetre látom meg'adva a mó
dot arra nézve, hogy a pénz hiányát senki amaz 
indítvány ellenébe nem vetheti. De érzem a fele
lősségnek nagyszerűségét enmagam irányában is, 
mert ime azon részletekben, melyeket t. képviselő
társam előadott, átalánosságban szintén az alkot
mány iránti aggodalom fejeztetik ki, és mivel az 
előterjesztés átalános megtámadásában nem a fele
lős minisztérium és a felelős miniszteri kormányzat 
támadtatik meg, de csakis a költség födözésére egy 
külön mód ajánltatik. Ezért a felelősséget a minisz
térium iránvában nem tartom terhesnek, de ter-
hesebbnek tartom az alkotmány iránti önfelelős-
ségemet. 

Nézzük tehát átalánosságban a miniszteri elő
terjesztéseket, vajon, ha azon fölhatalmazásokat, a 
melyek kéretnek, e ház meghatározná, az alkot
mány teljes helyreállítására vezetnének-e? és nem 
lehetnek-e azoknak gátjai ? mert az alkotmány hely
reállítása czéljából nevezte ki a februári legmagasb 
leirat a minisztériumot; tehát, hogy e czél eléres
sék, nem lehet-e háznak, legalább nem helyes, oly 
határozatokat hoznia, melyeket a kitűzött czél el
érésére nemhogy nem vezetnének, de sőt mind a 
minisztériumnak a legmagasb leiratban is érintett 
kineveztetése czéljával, mind törvényes rendelteté
sével is ellenkeznének. 

Fölhatalmazni a minisztériumot arra, hogy az 
eddigi adózási rendszert, tényleg fenálló szabá
lyai érvényesítésével, fentarthassa, azabsolut hata
lom által ez évre kivetett adót behajthassa: nem 
volnaszerintemegyéb, mint folytatása—ha csak egy 
évre, ha esak ideiglen is—az önadózási rendszernek, 

mely a hazát ez Ínséges állapotra juttatta. (Igás! 
halról.) Es miután ép azért is, hogy a 18 évi abso-
lut adózfsi rendszer és épen ennek tényleges gya
korlatába vettjszabályok által megsemmisített jól
léthez juthasson a nemzet: ép azért is kértük az 
alkotmány teljes helyreállítását. Elismerem, uraim, 
hogy az adónak és adók nemeinek az országgyű
lés által megajánlása fontos és alkotmányos kér
dés ; de midőn az országgyűlés e hivatását telje
síti, akkor alakjában — ha p . o. az adónemekre 
megyek át, és azokat a törvények megengednék, 
törvényes koronázott király nélkül is , az or
szággyűlés határozata által hozni — ha azt megen
gednék — alakilag megvolna ugyan azon határo
zatnak törvényessége; de, t. képviselőház, lényeg
ben, midőn ha netán rósz volt az adózási rendszer 
és adózási szabály, ha rósz volt, és az ellen az or
szág 18 éven át, mikor fölszólalhatott, folytonosan 
fölszólalt, és kérte azok változtatását, az által, hogy 
az országgyűlés szavazza meg, ez által annak rósz 
lényegét nem változtatta meg. 

Fölhatalmazni a minisztériumot arra, hogy a 
hátralékokat is beszedhesse, azon hátralékokat, 
melyeket még az absolut kormányzati rendszer 
sem birt beszedetni.. . .Igaz, ott van azon záradók, 
hogy lehető kimélettellel; de ha még az is ott 
volna, hogy kellő kímélettel, mikor maga az abso
lut rendszer sem bírta eszközölni, hogy behajtas
sanak , hanem kellett tűrnie annak létezését, 
sőt kénytelen vala annak elengedését eszközölni 
és ennek kellé későbbre is kitéve lenni: akkor, 
uraim, engedjék meg, az én meggyőződésem szerint 
legalább tiz hónapon át ép oly súlyos folytatása 
volna azon adózási rendszernek, ha most az ország
gyűlés állapítaná meg, mint volna ez e nélkül. 

Fölhatalmazni a kormányt arra, hogy a köz
vetett adókat, minők a bélyegilleték, százalékok, 
fogyasztás és dohányegyedáruságok, fentarthassa : 
nem volna egyéb, mint épen azon adónemeket 
tartani fön, melyek az én meggyőződésem szerint 
épen nemzetemnek szokásaival, természetével és 
jellemével ellenkeznek (Balról: Igái!) 

Adja a mindenható, legyek én erre nézve ir
tózatos kisebbségben a hazában, hogy ez ne legyen 
igy , hogy azon terhek megállapításával szerencsés 
legyen a nép, hogy azok behozatala áldást hozó 
legyen az országra. De nem tehetek róla, hogy én 
legalább az e részbeli véleményben nem osztoz-
hatom, és e részben aggodalmaimat ki kellé fej
tenem. 

E fölhatalmazások véleményem szerint nem 
volnának egyebek, mint amaz alkotmányos elvnek 
félretétele, miszerint az adónemek behozatala csak 
törvények által létesíthető az országban. Megen
gedem, hogy törvényes koronázott király és or
szággyűlés bárminemű adónemeket behozhatnak; 
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de még törvényesen koronázott király létében sem 
engedem meg azt, hogy akár törvényesen koroná
zott király egy részről, akár az országgyűlés más 
részről, e részben törvényes határozatot hozhas
son. Azt megengedem, és ezt kötelessége is meg
engedni mindenkinek, hogy midőn az országgyű
lés törvényesen koronázott királyával törvénybe 
igtathatná az adónemeket, még azok is csak a 
szentesítés és azon törvény kihirdetése u tán köte
lezhetnék hazánkat. 

Ezek voltak jogi oldalai az én alkotmányos 
aggodalmaimnak. De nem csak a jogi aggodalom
ból, hanem a nemzet átalános insége és adófize
tési képtelensége tekintetéből is fölhívom a ház 
figyelmét. 

Az ellenindítványra nem lehet mondani, hogy 
abban ne nyújtatnék meg a mód a felelős függet
len magyar minisztériumnak az állam közigazga
tási költségei fedezésére. Nem vitatom, hogy töké
letesen biztositható volna a mód ; de azt kérdem, 
biztosabb-e az előterjesztésnek határozatba vétele 
által, az adóbeszedés elhatározás által, mikor tud
juk, hogy hazánk Ínségben szenved? 

Csakis e részben, nem egyéb idézettel, hanem 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszternek 1861-ben 
május 18-dikán mondott szavával akarom indo
kolni az adóképtelenséget , melyeket fölolva
sok. Lónyay pénzügyminiszter úr akkor a töb
bek közt ezeket mondotta: „Az adó súlya alatt 
nem fejlődhetett ki kellőleg az 1848-ban fölszaba
dult földmivelés, birtokos osztályunk eladósodva, j 
s az uzsora által emésztve, a nép minden osztályai i 
szükségeiket összeszorítva, a máskép hasznos beru
házásokra fordítandó eszközöket nélkülözve, mond
hatni, a súlyos adókat sok helyt a vagyontőke 
rovására teljesíthetek." Én is tökéletesen osztom 
az itt elmondottakat, mik az ország adóképtelensé
gét már 1861-ben bebizonyiták. 

Azóta történt a fagy . több évi száraz
ság, az ínség és nyomor. Önök ép oly jól tud
ják, mint én, hogy az egész országnak minden 
részében inségi bizottságok alakulván, ezeknek és 
a nemesszivü emberbarátoknak segélye enyhíti a 
nyomort. És hogy mindenki nem járul ezen inségi 
bizottságok segélyezéséhez, nem azt teszi, hogy 
csak annyi volt a nyomor, mint a mennyire ahhoz 
járultak; hanem azt, hogy először nem voltak a 
bizottságok képesek mindnyájokon segitni; má
sodszor azt, hogy még van annyijok, hogy, a jó 
termés reménye mellett, az aratásig minden segély 
nélkül megélhetnek: mennyivel inkább adóképte
lenek tehát most! De merem állítni, hogy, legalább 
azon vidéken, a merre én jártam — igaz, hogy 
nem sok, de 3 — 4 megye, a hazában ez is ueveze-
tes dolog — merem állítni, hogy ott az ország la
kosságának nagy részétől, ha az adó behajtatik. 

az vétetik el, mi első életfentartására, önmagának 
és gyermekeinek élelmére és életére szükséges. 
(A szélső hal: Helyes!) 

Ily meggyőződésben lóvén, megbocsát a tisz
telt ház, hogy, nekem legalább, okvetlen kötelessé
gem vala fölszólalni a miniszteri előterjesztésre 
nézve annyiban, hogy az ott, ajánlott módot ki-
vihetlennek, czélra nem vezetőnek, s a kölcsönt 
sokkal inkább helyesnek tai'tom. 

Méltóztatott a kölcsön szónál, midőn fölolvas
tatott, egy kis visszatetszést nyilvánitni. Én nem 
állítom azt, hogy a kölcsön rögtön egész mérv
ben eszközölhető ; de annyit állítok , hogy ez 
helyesebb és alkotmányosabb módozat a pénzszük
séglet fedezésére: mert mikép — föltéve, hogy a mi
niszteri előterjesztést a t . ház többsége elfogadja — 
a mennyiben érvényes lesz ezen határozat, ép oly 
érvényes lenne határozata a kölcsönre nézve, és azt 
merem remélni, hogy Magyarország kormánya 
bizonyára százszorta képesebb lesz az államszük
ségletek fedezésére kölcsönt nyerni, mint a szom
széd osztrák kormány. Meg kell érintenem azt is, 
hogy midőn a kormány a kölcsön fölvételére áta-
lánosan fölhatalmaztatik, abban én még azon ese
tet is értem, hogy ha a kölcsönt egész mérvben 
nem eszközölhetné, azok, kik képesek adót fizetni, 
adóik előleges lefizetésével és leendő beszámítása 
által a kölcsönben részt vehessenek. Ha ez nem 
volna elégséges, akkor, azt hiszem, Magyarország 
önálló államélete iránti kötelességből a midőn al
kotmányát akarja helyreállítani, még magyar ál-
lampapirjegyek kibocsátával is köteles volna al
kotmányát fentartani. (Nagyrészt zaj. De a szélső 
balon: Igaz!) 

Ez levén az én fájdalmas kötelességem—mert 
én szeretnék azon képviselőknek helyein ülhetni, a 
kik azt tudják, hogy a közvetett adóknak, és a je
len adó- és adózási rendszernek,habár csak tiz hó
napra igért elhatározása is, az ország lakossága 
előtt kedves lesz; én is szeretném azt tudni — de az 
én tudomásom ellenkező lévén, kötelességem e 
részben mindazt, a mit én e tekintetben bensőmben 
érzek, elmondani. Tudom, hogy már a karácsonyi 
szünnapok alatt saját választó kerületemben, Fe
hérmegyében időzvén, ott egyik legvagyonosabb 
községben , Sárbogárd-Tinódon már igen sokra 
ment azok száma, kik, hogy életöket fentartsák, a 
cziroksöprő magvából voltak kénytelenek kenye
rüket készíteni. 

Figyelmébe ajánlom tehát a t. képviselőknek, 
hogy midőn részünkről a módot a pénz megszer
zésére koránsen kívánjuk elvonni a minisztérium
tól : akkor az alkotmány iránti aggodolmakra néz
ve én kötelességemnek tartom magamat ahhoz irá
nyozni, hogy a ház oly határozatokat hozzon, me-
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lyek a nép valódi érdekeinek megfelelnek, annak 
valódi szükségein segítenek. 

Én azt hiszem, a nép szükségeinek segítése és 
a nép érdekeinek valódi kielégítése azon drága 
kincs, melyet a trónokon ülő királyoknak és kor
mányoknak épen ugy kötelességük tekintetbe venni 
és tisztelni, mikép én, az alkotmány szabad élve
zetéhez szokott polgár, kötelességemnek tartom tisz
telni a törvényes törvényeket; de hogy belső oda
adással tisztelhessük azt, épen oly kötelessége a t. 
háznak határozatait a nép segélye nélkül és a nép 
netáni érdekei ellen meg nem hozni: mert csak 
akkor lesz kész vérével és életével áldozni a nép 
az alkotmány fentartásaért, ha látja, hogy a kép
viselők határozatával egyúttal anyagi jólléte és 
addig élvezett szabadsága is biztosíttatik. 

Bezárom beszédemet, t. ház, (Éljenzés) egy je
les menekült hazánkfiának erre vonatkozó szavai
val : „A parliamentek vagyis az országggyülések-
nek kötelessógök határozataikat a nép jelleméhez, 
szokásaihoz és természetéhez alkalmazni. Azon 
parliament, a mely nem ehhez alkalmazná határo
zatát, szabadságával é l ; de nem venné elejét azon 
küzdelmeknek, sőt mag-a a nép érdekével, szoká
sával és természetével ellenkező határozata önma
gától következtetné, hogy a nemzet továbbra is 
kénytelen volna azon küzdelemre, melyet Isten és 
a természet írt be minden szívbe: az önfentartás, 
az életfentartás és az ezredéves alkotmány meg
mentésének küzdelmére. (A szélső bal oldalon élénk 
helyeslés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Deák Fer enez! (Hall
juk! Halljitk!} 

Deák FerenCZ: Midőn valamely nagyfon
tosságú kérdés fölött kell vitatkozni, szeretem min
denekelőtt tisztába hozni azt, hogy a különböző 
véleménynek megegyeznek-e valamely alapeszme* 
ben, mely a vita kiindulási pontjául szolgálhat, és 
hogy mi az, naáben egyetértenek: mert ha egy kö
zösen elimert igazságból indul ki mindkét fél, a 
vitatkozás könnyebb s gyakran a kiegyenlítés ha
marább sikerül. 

A most fenforgó nagyfontosságú tárgyra néz
ve, úgy látom, elismeri mindenki azon igazságot, 
hogy a közadók csak úgy és csak addig törvé
nyesek, ha és a meddig azokat az országgyűlés 
megajánlotta; hogy továbbá, helyzetünkben, az 
adórendszert megállapítani s rendes költségvetést 
készíteni hosszabb időt veend igénybe; végre, hogy 
az állam kormányzatát költség nélkül egyátalában 
folytatni nem lehet. 

Miután ezek azon igazságok, melyeket vala
mennyien egyiránt vallunk és elismerünk, azokból 
kell kiindulni a vélemények eltérő pontjainak meg
ítélésében. 

Ha költség nélkül az államot kormányozni \ 
KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. m. 

nem lehet, kormányozni pedig kell : kötelességünk 
gondoskodni, hogy a szükséges költséget előteremt
sük. Ha az eddigi adók, mert nem az országgyű
lés által voltak ajánlva, nem törvényesek, követ
kezve alkotmányunk szerint joggal be sem hajtha
tók: intézkednünk kell, hogy e hiányon is segítve 
legyen. 

Kétféle javaslat fekszik előttünk e részben. 
Egyik a felelős minisztérium javaslata, mely

ben fölhatalmazást kér, hogy addig is, mig egy 
adórendszer állapittathatik meg, egy uj költségve
tés terjesztethetik a ház elé, s annak folytán a ház 
az adót megszavazhatja: hatalmaztassék föl a fe
lelős minisztérium az eddigi adóknak ezen év vé
géig leendő beszedésére és a kitűzött czélokra le
endő forditására. A másik azon javaslat, a melyet 
Madarász képviselő úr és elvtársai adtak elő, és 
mely abból áll, hogy a most folyamatban levő 
minden adók, minthogy nem törvényesen voltak 
ajánlva, azonnal szűnjenek meg, az ország lakos
sága se közvetett, se közvetlen adókat ezen év foly
tán ne fizessen, hanem az állam minden költségei 
kölcsön vett pénzből fedeztessenek. 

Madarász képviselő ur a minisztérium javas
lata ellen azt hozza föl, hogy az eddigi adók al
kotmány-ellenesek és törvénytelenek. Ez kétséget 
nem szenved; de ha az országgyűlés ideiglen meg
szavazza azokat, azon időre, meddig e megszavazás 
terjed, nem lesznek többé alkotmányellenesek s 
törvénytelenek. Kérdezem, van-e joga az ország
gyűlésnek az adót megszavazni ? Erre, ugy hiszem, 
csak egy lehet a felelet, mert az országgyűlésnek 
e jogát senki nem tagadja. Épen azért akarja a 
minisztérium az országgyűlésnek adószavazási jo
gát igénybe venni, hogy kénytelen ne legyen vagy 
törvénytelen adókat hajtani be, mit tennie szabad 
nem volna, vagy jövedelem hiányában a kormány
zat folyamát megakasztani. Az tehát, hogy az ed
digi adók nem alkotmányosak, nem szól a minisz
teri előterjesztés ellen, mert hiszen a miniszté
rium is azt akarja, hogy azon adók, melyek nél
kül kormányozni nem lehet, még ideiglen is alkot
mányosak és törvényesek legyenek. 

A másik tekintet, melyet Madarász képviselő 
úr kiemelt s melyet minden adóajánlásnál meg kell 
fontolni, az, hogy az eddigi törvénytelen adók 
mennyiségre nézve fölötte súlyosak, minőségre néz
ve helytelenek, károsak s gyűlöletesek, és behaj
tási módjok az adózó nép tetemes elnyomásával 
jár. Senki sem hozza kétségbe, hogy az eddigi tör
vénytelen adók mennyiségre nézve csakugyan na
gyon súlyosak; lehet, hogy az adózás némely ne
meihez is sok szó férne; a behajtásnak eddig gya
korolt némely módja pedig sok részben nem he
lyeselhető. De, mint Tisza Kálmán képviselő ba
rátom megjegyezte, nem is azért vagyunk mi haj 
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landók a miniszteri előterjesztés szerint az eddigi 
adóknak ideiglenes beszedésére meghatalmazást 
adni, mert nagyon szeretnők azon adókat megtar
tani. Egyedül a kénytelenség visz bennünket arra, 
mert egyébként nem tudjuk a kormányzati költ
ségeket födözni. Majd ha az adórendszert tárgyal
juk, akkor szólhatunk az adók nemeinek czélsze-
rüségéről i s ; de most rögtön ez meg nem történ
hetik ; s ha az adónak valamely nemét megszün-
tetnők is. nem tudnánk azonnal mást állítani he
lyébe. A behajtás és kezelés módjára nézve pedig 
bizton számithatunk arra, hogy a m. felelős mi
nisztérium kormányzata alatt e hiányok, sőt hibák 
tetemesen enyhülni fognak. 

Ha valaki, nem ismerve a helyzetet, egyedül 
Madarász képviselő úr beszéde után akarna ítéletet 
hozni, azt kellene hinnie, hogy a magyar felelős 
minisztérium és azok,kik javaslatátpártolják, min
denekelőtt arra törekesznek, hogy a szegény Ínsé
ges népnek szájából vegyék ki a kenyeret. De hi
szen a minisztérium csak azt akarja, hogy a kor
mányzást vihesse, melyet pénz nélkül vinni nem 
lehet; s mi, kik előterjesztvényét pártoljuk, azt 
akarjuk, hogy a kormányzásra szükséges pénzről 
gondoskodva legyen. Az adót nem csak az ínséges 
nép fizeti, hanem legnagyobb részét fizetik azok, 
kik, habár nem örömest is, de képesek fizetni; s a 
felelős kormány nem fogja az éhező szájából ki
venni a kenyeret, ha meghatalmazzuk is az eddigi 
adók behajtására : mert hiszen előterjesztvényében 
is ki van az mondva, hogy az adóbehajtás az adó- : 
zók lehető kíméletével történjék. 

Atalában sajátságos az, hogy Madarász kép
viselő úr, a szegény nép érdekére hivatkozva, ellen
zi az eddigi adók ideiglenes behajtását; de mivel ő 
is érzi azon igazságot, hogy az államköltségekről 
gondoskodni kell, oly módot javasol, mely egye- I 
nesen a nép megrontására vezetne. (Hosszas, élénk 
helyeslés.) 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy szép sza
vaknak, ékesen szólásnak néha sikerül egy vagy 
más dolgot még akkor is elhitetni az emberekkel, 
ha a dolog nem egészen úgy áll ; de Madarász kép
viselő úr azt mégsem fogja elhitetni soha senkivel, 
hogy ő a demokratiának nagyobb barátja, a nép 
érdekeinek forróbb védelmezője volna, mint az 
1789-diki franczia forradalom vezetői, (Ataldnos 
nagy derültség) kik mindent egyedül a nép nevé
ben, s a nép jogainak érdekében tettek; és mégis 
a forradalom kiütésekor is első gondjok volt az 
előbb fenállott adókat ideiglen megállapítani és 
azok rendes befizetését megrendelni; pedig azon 
adók sem voltak előbb a nép által alkotmányos 
utón megállapítva. (Elénk tetszés.) Itt még az a kö
rülmény is megvolt a franczia forradalom kezde
tén, a melyet most nálunk Madarász képviselő úr 

megemlít, t. i. az ínség. Francziaországban szük
ség, sőt mondhatni, éhség volt akkor, és a forrada
lom a fenállott adókat mégis megszavazta: nem 
azért, hogy az éhező nép sorsát még rosszabbá te
gye, mert tudta, hogy a hatalom kezelői azt a 
lehetőségig kimélni fogják; hanem azért, hogy az 
állam költségei azoktól, vagy azok áltál, kik az 
inség által sújtva nem lévén, fizetni tudtak, fedez
tessenek. 

Emiitettem az imént, hogy a Madarász kép
viselő úr által javaslott mód, mely szerint kölcsön 
által volna fedezendő az államnak minden költsége, 
épen a szegény nép érdekeire volna káros, s a 
népnek megrontására vezetne. (Helyeslés.) 

Elsőben is azt hozom föl, hogy midőn egy 
állam, újra életre ébredve, mííködését megkezdi, 
nem nagy tekintélyt, nem sok bizalmat szerez az 
által, ha legelsőbben is azt mondja ki, hogy az 
első évben majd csak rovásra akar élni (Hosszas 
derültség) és minden előforduló költségeit adóssá
gokból födözi. Kecsegtető lenne talán, sőt csábító 
némely tapasztalatlanokra, ha kihirdetnők, hogy 
ezen évben semmiféle adó többé nem létezik. De 
a ki e lépésnek minden következéseit csak egy
szerű józan fölfogással végigtekinti,befogja látni, 
hogy a következések sokkal súlyosabbak és ve
szélyesebbek. Ugyanis tekintsük a dolgot gya
korlatilag. Ha kimondjuk, mint Madarász úr akar
ja, hogy a f. év végéig senki adót fizetni nem tar
tozik, s hogy minden közvetett adók egyátalában 
megszűnnek, igen természetes, hogy nem csak azok 
nem fognak fizetni, kiktől épen nem telik, hanem 
azok sem, kik fizethetnének. Madarász úr javas
lata szerint tehát az állam minden szükségei köl
csön által volnának fedezendők. A ki csak távol
ról ismeri napjainkban a pénz-piaez állapotát, a 
ki tudja, hogy minő áron kapott kölcsönt eddig is 
a birodalom, a kinek e viszonyokról legkisebb fo
galma van : az nem kételkedhetik, hogy mi ezen 
uj kölcsönnél 100 forint helyett alig kapnánk töb
bet, mint a legjobb esetben 75-öt. Ne ámítsuk ma-

j gunkat, és ne higyük, hogy kivált kezdetben a 
mi hitelünk kiválólag nagy lesz, különösen, ha 
gazdaságunk megkezdésében oly módon járunk el, 
mint Madarász képviselő ur javaslá,és kimondjuk, 
hogy jövedelmünk ezen évben nincs, mert nem 
akarjuk, hogy a nép fizessen, hanem csinálunk 
adósságot, (Hosszan tartó élénk tetszés.) 

Már ha fölveszszük, hogy 100 ft helyett csak 
75-öt kapunk, és mégis 100 frtot kell visszafizet
nünk a kapott 75-ért: igen természetes, hogy az 
állam költségeinek födözése ily kölcsön utján %/í 
részszel többe kerülne, mint egyébként került volna. 
Ezenkívül a kölcsön vett pénztől kamatot is kell 
fizetni, és mivel az adósságot nekünk senki el nem 
engedné, s azt teljes értékben kamattal együtt visz-
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sza kell fizetni: ugyanazon adózó népnek, melyet 
kímélni akarunk, minden 75 frt helyett 100-at kel
lene fizetnie; sőt a kamattal együtt többet; és pe
dig fizetni kellene azt, a mit most két év alatt fog 
fizetni, megszaporított mennyiségben egyszerre, 
és pedig egy év alatt. (Elénk tetszés.) Madarász kép
viselő úr sokat emlegeti, hogy 6' gyakran megfor
dul a nép között. Kérdezze meg azt a józan eszű, 
tiszta fölfbgásu népet: ha szeretné-e, hogy az idén, 
egész az esztendő végéig, senki adót ne fizessen, 
se a szegény, se a gazdag, minden közvetett 
adó megszűnjék, hanem csináljunk adósságot, drá
gán, nagy uzsorával és kamattal, és azt esztendőre 
szegény és gazdag egyszerre a jövő évi adóval 
együtt fizesse vissza ? Megvagyok győződve, hogy 
a nép az ily pártolást és a könnyítés ily módját nem 
fogja megköszönni, és hajlandóbb lesz arra, hogy 
kiméltessék az, kinek kenyerét kellene kivenni 
szájából adója fejében, de a ki fizetni képes, fizes
sen ez évben is, jövő évben is lassankint, mert a 
fizetés két év alatt könnj^ebben esik, mint ha ugyan
annyit, sőt, mint emlitém, a kamattal és uzsorával 
még többet, egyszerre és egy évben kellene fizetni. 
Ez valóban, neveztessék bár philanthropiai névvel, 
nem kímélése, nem ótalma, hanem megrontása 
volna a népnek. (Hosszan tartó, élénk helyeslés.) 

Egyébiránt, a mi az alkotmányosságot illeti, 
nem tudom, minél fogva tartja Madarász képvi
selő xír alkotmányosabbnak akölcsön fölvételét,mint 
az adók megállapítását*? Az országgyűlésnek egyik
hez ép annyi joga van, mint a másikhoz; s ha, mint 
ő állitá, joga nem volna az országgyűlésnek azért 
is, mert a fejedelem még nincs megkoronázva, a 
közadót megállapítani : bizony adósságcsinálásra 
sem volna joga, (Elénk tetszés) mert egyik, úgy mint 
a másik, az országnak terhe. 

Azonban nem akarok bővebben szólani már 
e tárgyról, s abban öszpontositom véleményemet, 
hogy mivel kötelességünk gondoskodni a kormány
zat költségeinek fedezéséről; mivel továbbá a köz
adó csak ugy törvényes, ha országgyülésileg meg-
ajánltatik, vagy behajtására a minisztérium meg-
hatalmaztatik; mivel végre az egész adórendszert 
megállapítani, s rendes költségvetést készíteni rög
tön nem lehet, a kormányzat költségeinek fedezése 
pedig halasztást nem szenved: azért nem látok más 
lehetőséget, mint azt, hogy ideiglen, az esztendő 
végéig, hatalmaztassék meg a minisztérium az eddig 
törvénytelen, de ezen meghatalmazás által törvé
nyessé váló adóknak ésközterheknek beszedésére; 
mert a másik mód, ezen költségeknek kölcsön 
általi fedezése semmivel sem könnyebb, sőt kivi
telében nehezebb, az országra nézve terhesebb és 
károsabb volna. Én tehát a minisztériumnak erre 
vonatkozó előterjesztését elfogadom. (Hosszan tartó, 
élénk éljenzés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Kötelességem
nek tartom én is fölszólalni, habár kevés időm volt 
azon szavak megfontolására, melyeket ezen nagy-
fontoságu tárgyban mondani akarok. Mindamellett 
igen röviden hozzá fogok szólani, mert soha na
gyobb fontosságú elvi kérdések Magyarország 
gyűlésén nem fordultak elő, mint a jelenlegi kérdés. 

T. ház ! én a magyar minisztériumtól egészen 
más politikát vártam: én azt vártam volna, hogy 
az a jelen és 61-diki országgyűlések politikáját 
fogja követni, t. i. a restitutio in integrum előtt 
nem kivan bebocsátkozni, se tőlünk nem kivánja, 
hogy bebocsátkozzunk a törvényhozásba. Már 
pedig az adó megajánlása, igen világosan ki van 
fejezve törvényeinkben, hogy csak törvényes és 
igy kiegészített országgyűlés, és törvényesen meg
koronázott király által hozott t. i. sanctionált tör
vények utján hajtható be. Én azt vártam volna, 
hogy a t. minisztérium azon utat fogja követni, 
melyet régi országgyűléseink követtek, t. i. a sé
relmek orvoslásához köti az adó és ujonczok meg
ajánlását. Én részemről azt vártam volna, hogy a 
mint a minisztérium kineveztetik, ő felségét rögtön 
sürgetni fogja, egészítse ki az országgyűlést, te
gyen eleget az úgynevezett pragmatica sanctiónak, 
a mely őt arra kötelezi, hogy az országot föl ne 
darabolja, s az országtól egy mákszemnyit se sza
kítson el, sőt hogy azon részeket is, melyeket ne
talán yisszafoglaland, az országhoz visszacsatolja. 

Én ezt vártam volna a t. minisztériumtól, 
mert énelőttem azon rendkívüli szükség nincsen 
igazolva, hogy kormányozni másképen nem lehet. 

Van nekünk törvényünk , mely a rendkívüli 
szükség esetére intézkedik, arra nézve, hogy ilyen
kor mit tegyen a haza, és mit tegyen a k i rá ly : ne
vezetesen az 1715-diki 8-dik t. ez.-ben „de insurrec-
tione et contributione^az l . § . mondja ki azt, hogy 
joga van ő felségének az insurrectiót, de csak a 
haza védelmére követelni; a második paragraphus 
pedig igy szól: „Quia tamen per eam solam (t. i, 
az insurrectio által) regnum hocce sufficienter de-
fendi nequiret, adeoque validior, et reguláris mili-
tia pro omni eventu intertenenda veniret, 
quam sine stipendiis subsistere, haec verő sine 
contributione conparari non posse indubitatum es-
set : hinc contributionum et subsidorium eate-
nus necessariorum matéria diaetaliter (quo aliun-
de spectare dignoscitur) eum statibus deliberanda 
érit.u Itt következik azután a 3-dik §-us e szerint : 
„Ubi verő extraordinarius inopinae hostilis irru-
ptionis casus emerserit, áut varii , et inprovisi 
flagrantis belli ratio ordinariam rei — — traetan-
dae methodum non admitteret." Nem olvasom to
vább. A törvényezikk azt magyarázza meg, hogy 
mit kell ily rendkívüli esetekben tenni. Azt mondja 
t. i., hogy a prímás, a nádor minél több megyét, 
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a királyi táblát, minél több főrendi tagot, a királyi I 
városokat rögtön hivja egybe, és ezek ily rendki- i 
vüli esetben, midőn az ellenség már betört, együt- i 
tesen intézkedjenek. 

Nem kell emlitenem, mert ú g y is emlékeze
tünkben van az, hogy mi történt 1848-ban, De 1 
köteles vagyok figylmeztetni a t. házat, hogy mi
dőn egy országgyűlés, eltérve a rendes úttól, úgy 
intézkedik, mint intézkedett 48-ban, oly sürgetős 
szükségre kell eljárása igazolására hivatkoznia, 
milyen például volt az, midőn betört az országba 
Jellasics serege. Előfordul-e ilyesmi most ? be van-e 
bizonyitva, hogy ki nem egészített országgyűlés 
által határozatikig megszavazott adó és ujoncz nél
kül nem lehet tovább kormányozni, illetőleg a ha
zát megvédeni ? (Derültség.) Én úgy tudom, hogy 
a haza ily körülmények közt nincs. 

Miután tehát ily rendkívüli eseteket most nem 
látok, azt kívánom, hogy a minisztérium marad
jon a törvényes téren; sürgesse ő felségénél, hogy 
egészítse ki az országgyűlést és koronáztassa meg 
magát ; és mondja ki, hogy addig pedig se ő, 
se mi, semmiféle törvényhozási intézkedésre nem 
léphetünk, se adót, se katonát meg nem szavazha
tunk. Segítsen magán az absolutismus, a hogy 
tud, ha nekünk törvényeinket vissza nem adja, 
mert mi addig rajta nem segíthetünk. 

A mi most azon országos kölcsönre vonat
kozó indítványt illeti, melyet szerencsém volt in
dokolásával együtt hallani: megvallom, hogy azt 
én sem pártolhatom; nem pártolom pedig épen 
azért, a miért a minisztérium határozati javaslatát 
nem pártolom: azért t. i., mert országos kölcsönt 
is csak kiegészített országgyűlés és koronázott fe
jedelem vehet föl. 

A mi azon észrevételeket illeti, melyeket Deák 
Ferencz t. képviselőtársunk tett : engedje meg a t. 
ház, hogy azokra nézve észrevételeimet megte-
hessem. • 

Azt monda a t. képviselő úr, hogy kormá
nyozni pénz nélkül nem lehet. Ez áll. De, hogy 
csak azért, hogy kormányozni lehessen, törvény
telen adókat hajthasson be a független felelős ma
gyar minisztérium, azt nem fogadhatom el. Tessék 
szorgalmazni a t. minisztériumnak, hogy kiegészí
tés folytán törvényesen szavazhassunk meg adó
kat, azokat rögtön meg fogjuk szavazni: mert én 
azt hiszem, hogy 18 éves absolutismus és alkot
mányszünetelés után nem fogunk ráérni tanács
kozni a fölött, vajon kevés-e, sok-e a követelt adó; j 
hanem utólagos beszámitás föltétele mellett azon-1 
nal meg fogok szavazni én is annyit, mennyit a t. 
minisztérium kérni fog. És igy — törvényesen — 
megszavazott adó foghatja a minisztérium kor
mányzata szükségeit fedezni. 

Azt méltóztatott kérdezni a t. képviselő ú r : 

van-e joga az országgyűlésnek adót szavazni meg, 
vagy nincs ? Én azt felelem neki erre, hogy a míg 
kiegészítve nem lesz, nincs. Különösen, mint Ma
darász képviselőtársam igen helyesen adta elő, 
nincs joga az adónak oly gyűlöletes nemeit, mi
lyen a bélyegadó, a fogyasztási adó, a százaléki 
illeték, a doháuymonopolium, fentartani és behaj
tani : mert épen ezek azok, melyekről decz. 5-dikeí 
beszédemben bátor voltam közvéleményt csinálólag 
kijelenteni az én nézetemet, hogy a 15-ös bizottság 
javaslatának elfogadása által, melyet a miniszté
rium magáévá tett, mi a provisoriumot, habár csak 
10 hónapra törvényesitenők. 

Méltóztatott a t. képviselő azt is mondani, 
hogy nincs a minisztérium szándékában az éhező 
nép szájából a kenyeret kivenni. Hiszem, hogy 
nincs szándékában; de szándéka ellenére mégis 
az történnék: mert a minisztérium kötelezni akarja 
a megyéket, hogy a törvénytelen adókat hajtsák 
be. Ha a nép szájából nem lehet kivenni a kenye
ret, azt kellene tenni, a mi 1827-ben történt a 
restantiákra nézve, azaz, azokat mint behajthatla-
nokat elengedni. Ha nincs szándékában a nép szá
jából kivenni a kenyeret , akkor jóformán semmit 
sem hajthat be : mert a nép éhezik, mi pedig nél
külözünk (mert nem csak a nép, hanem mi birto
kos osztály is szenvedünk, és kölcsönnel fedezzük 
mindennapi szükségeinket.) 

A mi a franczia forradalomra való hivatkozást 
illeti: nagy különbség van a mi helyzetünk és azon 
helyzet közt: mert a franczia forradalmat törvényes 
idő előzte meg (Ellenmondások, zaj), és igy az adó, 
melynek behajtását az országgyűlés elrendelte, 
törvényes adó volt. Ha mi most oly helyzetben 
volnánk, hogy az 1848-at megelőző időben törvé
nyesen kivetett adók és hátralékok behajtásáról 
volna szó, azt mondanám : Addig is, mig ujabb 
törvényes intézkedés tétetnék, tessék azokat be
hajtani. 

A mi azt illeti, hogy kölcsönt meg nem sza
vazhat az országgyűlés: az iránt már nyilatkoz
tam ; de tagadom azt, mit erre nézve Deák Ferencz 
t. képviselő úr mondott, hogy a népre nézve nem 
kímélés, hanem megrontás volna az országos köl
csön. Bocsásson meg a t. képviselő úr, de ha jogo
sítva érezném magamat megszavazni e kölcsönt, 
bizonyosan megszavaznám, és nem tartanám a 
népre vonatkozólag tehernek vagy megrontásnak, 
azon okból: mert vagy képes volna azt boldogabb 
időkben megfizetni, vagy nem. Ha nem, én ma
gam azt indítványoznám, hogy minden hátralék 
az olyannak, ki nem képes azt megfizetni, mint 
behajthatatlan elengedtessék, s a törlesztés a fizetni 
képesek által történjék. 

A mi már illeti ezen miniszteri javaslatot, áta-
lánosságban ellene még némi észrevételeim vannak. 
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Azért nem fogadhatom el én e tisztelt minisz
teri határozati javaslatot, mert az már magában 
igen különös, hogy egy minisztérium, királyi pro-
positio vagy törvényjavaslat helyett, határozatot 
indítványoz. 

Azt mondja tovább a minisztérium ezen hatá
rozati javaslata bevezetésében, hogy hatalmaztas-
sék föl arra, miszerint „a befolyt összegeket a ma
gyar korona országai és ő felsége többi országai 
által közösen viselt kiadásokra fordíthassa.u Már 
itt, kérem, a közös ügyek kérdése ineidentaliter 
döntetnék el, t. i. az a nagyfontosságú kérdés, 
hogy Magyarország elvileg közös ügyeket ismer 
el. Nem szükséges fölolvasnom, hiszen mindnyá
junk fris emlékezetében van az 1861-diki és jelen 
országgyűlés által fölterjesztett föliratainkban kife
jezett azon elv, hogy Magyarország a fejedelem 
személyén kivül egyéb közös ügyet — a lajtántuli 
tartományokat illetőleg — nem ismer. Egyébiránt 
a közös ügy kérdését az 1848-diki sajtótörvény is 
igen világosan megmagyarázza. Ezt azért említem 
meg, mert hivatkozás történt arra is, hogy már 
1848-ban ismertetett el a birodalmi kapcsolat, ille
tőleg a birodalmi egység. Pedig az 1848-diki 18-
dik törv. ez. 6-dik paragrafusa igy szól: „Ki a 
magyar szent korona alá helyezett terület tökéle
tes álladalmi egységének, ki a sanetió pragmati-
cánál fogva megállapított, s az uralkodó ház kö
zösségében létező birodalmi kapcsolatnak tettleges 
fölbontására i zga t . . . . " Azután következik a bünte
tés.Tehát miután nem csak a legutóbbi, azaz az 1848-
diki törvények, hanem, több izben e ház is kimondta, 
hogy egyéb közös ügyet, mint a fejedelem személyé
nek ugyanazonossága, nem ismer, ellene kell mon
danom a minisztérium közös ügyi politikájának. 

Nem pártolom azért sem, mert a közvetített 
gyűlöletes adókat is ezen az utón, legalább ideig-
len, igy elvben elfogadja. 

Nem pártolhatom továbbá még azért sem, 
mert Magyarország integritásának szorgalmazását 
mintegy mellőzi az által, hogy az országgyűlés 
kiegészítése előtt törvényalkotási térre lép. Kér
dem, mi fogja ő felségét arra ösztönözni, illetőleg 
kényszeríteni, hogy magát megkozonáztassa és 
az országgyűlést kiegészítse, ha mi adót és kato
nát adunk, mit régi országgyűléseink többnyire a 
sérelmek orvoslásának föltételéhez kötöttek? Ú g y 
hiszem, hogy ha a minisztérium a maga existentiá-
ját ahhoz köti, hogy mindaddig, a mig az ország 
integritása helyreállítva nincs, mig a koronázás 
meg nem történik, ezen háznak többszöri határo
zata folytán, magát ugyan kinevezettnek, de tény
leges kormányzatra jogosítottnak nem hiszi: egye
dül ezen politika vezethet bennünket az alkotmány 
visszaszerzéséhez. 

Ezen okok azok, t. ház, melyek alapján én 

I ezen miniszteri előterjesztvényt, átalános szempont
ból, elvben, nem pártolhatom. 

Ha valaki azt kérdezné tőlem , hogy hát 
mit tartok teendőnek ? azt felelném: Szorgalmazza 
a ház és a minisztérium a kiegészítést és koroná
zást : mert csak ezek után fogunk mind a haza, 
mind a trón irányában sikeresen s törvényesen in
tézkedhetni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Nem szólaltam volna 
föl e kérdésben, ha a beadott ellenindítvány irá
nyában egy vád nem emeltetett volna. Erős vád, 
a mely határozottan kifejezi, hogy ezen indítvány 
beadói, ezen indítvány teljesítése által, a nép meg
rontását kívánják. (Zaj.) Erős ezen kifejezés. A 
véleménynyilvánítások igen természetesen nem 
helyeslik az ellenvéleményt. Ez igaz, de az ily 
vádszerü nyilvánítások után kerülni kellene a vé
lemény kimondását. Én szerencsés voltam sokszor 
ellenvéleményben lenni a t. ház többségével, de 
mindig óvakodtam az ilyen kifejezésektől. Nem 
mondja ezen indítvány se, hogy a t. minisztérium 
a nép megrontására törekszik saját tervezetével: 
én épen azért magam részéről s elvtársaim nevé
ben visszautasítom azon vádat , mintha mi a nép 
megrontására törekednénk ezen indítvány nyal. 
(Nagy zaj.) De nem is indokolja azon vádat a t. 
képviselő előadása: mert ö ezt azzal akarja bebizo
nyítani, hogy a jövő évben majd kétszeres adót 
fognak bevenni a népen. Mi nem mondjuk ezt; de 
nem is következése az inditványnak, mert a köl
csönt, melyet javaslunk, tiz év alatt is lehet tör
leszteni. (Zaj.) Ez a kormánynak czélszerü eljárá
sától fog függni, s igy nem következik be azon 
kétszeres terheltetés, a melyből a megrontás kö-

j vetkezhetnék. 
Azt, t. ház, természetesnek találom, hogy Pest 

belvárosa érdemes képviselője a miniszteri előter
jesztést átalánosan és részleteiben elfogadja; de más 
részről méltóztassanak megengedni azoknak is, a 
kik azt úgy átalában, mint részleteiben elfogadni 
nem tartják czélszerünek. Nevezetesen van abban 
egy pont, a mely, ha már ezen tervezet szerint 
most elfogadtatik, akkor már Magyarország ma 
föladta önállóságát (Zaj), pedig már méltóztassék 
megbocsátani, igy per tangentem becsúsztatni clau-
sulákat, ez nem a törvényes független magyar mi
nisztériumnak hivatása (Zaj); azilybecsusztatások 
másoknak voltak a szomorú időkben tulajdona, a 
melyeknek elmúlását óhajtjuk. (Többen: Melyik az 
a pont? !) Még eddig a közös ügyi intézmény nincs 
országgyűlésikig megállapítva, még eddig tehát a 
minisztériumnak Magyarországot mint külön or
szágot kellene tekinteni, míg a közös ügyi mun
kálat meg nem állapittatik. Tehát az ily clausulá-
kat ki kellene kerülni. Nekem tegnapelőtti beszé
dem folytán Pest belvárosa t. képviselője méltóz-
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tátott megjegyezni előadásom azon részére, mely 
kiterjeszkedett a 67-es bizottság működésére, hogy 
az időelőtti; ez sokkal inkább áll a miniszteri 
előterjesztés ezen pontjára (Helyeslés a szélső hal 
oldalon) : mert én a jövőre azzal indokoltam aggo
dalmamat, hogy az bekövetkezhetik; itt pedig már 
egy határozat előlegeztetik. 

A mi azt illeti, t. ház, van-e a képviselőház
nak joga adót, vagy kölcsönt megszavazni? bizo
nyos igaz, hogy a Halász Boldizsár előadása szerint 
szigorúan véve egyikre sem volna joga a jogfolyto
nosság értelmében a visszaállítás előtt; de mi, kik a 
kölcsönt indítványoztuk, azért nem akartunk ama 
magyarázathoz ragaszkodni, mert ezzel épen a fele
lős minisztérium iránti bizalmat fejezzükki, hogy ne
ki mind az ország,mindaz uralkodó irányában nyuj-
tassék biztos mód a közszükségek fedezésére. Enyi-
ben mi készeknek mutatkozunk a szigorú jogfolyto
nosságtól való eltérésre. De nem is tartom azt, hogy 
egyenlő legyen az állás egy kölcsön megszavazása 
és régi törvénytelen adók folytatása között: mert 
ezen adózásnak megszavazása, jövőre beszámítása, 
szerintem nem egyéb a törvénytelen adónak, ha
bár csak rövid ideig is folytatásánál. Az, hogy ne
héz lenne a kölcsönt beszerezni: igaz, akként ne
héz, a mint azt Pest belvárosa érdemes képviselője 
monda. Hogy 24 óra alatt száz millió kerüljön be, 
én is nehéznek tartom; de 24 órára nem kell any-
nyi pénz: az egész évre is elegendő volna (Zaj) ; 
de, ha valóság a magyar felelős minisztérium, ha 
őszinte az alkotmányosság visszaállítása, akkor a 
magyar minisztérium a magyar királylyal, az or
szággyűlés megszavazása folytán, hiszem, képes 
lesz az egy évi költséget előteremteni. 

Pártolom a beadott indítványt. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Senki sem lévén a szólásra fölírva, 
most szavazás következik. 

R á d a y Lász ló g r . j e g y z ő : Névszerinti sza
vazást kér 22 képviselő. (Fölolvassa a neveket, me
lyek között Ragályi Ferdinánd, Bernáth Zsigmond, Ma-
róthy János, Sípos Orbán és Soldos Imre nevei is elő
fordulnak.) 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Félreértés van a do
logban. Én nem ezen ágra kívánok név szerinti sza
vazást. (Zaj.) 

Bernáth Zsigmond: Én is kívánom, hogy 
nevem kitöröltessék. (Zaj. Szünet. Maróihy János, 
Sípos Orbán és Soldos Imre ugyanazt kívánják.) 

Ráday László gr. jegyző: Fölszólamlások 
folytán Bernáth Zsigmond, Ragályi Ferdinánd, Ma-
róthy János, Sípos Orbán és Soldos Imre nevei 
kitöröltettek. (Zaj. Szünet. E közben Miletics Szve-
tozár, Keglevich Béla gr., Papp Zsigmond aláírják a 
név szerinti szavazás iránti kérelmet.) 

E l n ö k I Miután húszan kívánják a név szerinti 

szavazást, méltóztassanak azok, kik a minisztérium 
előterjesztését átalánosságban elfogadják, igennel, 
a kik nem fogadják el, nemmel szavazni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., ifj. 
Ambrózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánsz >y 
Boldizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Arm~ 
bruszt Péter, Ács Károly, Ányos István, Babes Vincze, 
Bárányi Ágoston, Bartal János, Bay György, Bánffy 
Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, 
Bencsik György, Beniczky Gyida, Beniczky Ödön, Be-* 
rényi Ferencz gr., Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, 
Binder Lajos, Binder Mihály, Bittó István, Boczkó 
Dániel, Boer János (udvarhelyvárosi), Bogyó Sándor, 
Bónis Sámuel, Botka Mihály, Bömches Frigyes, Bra* 
novácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János. 
Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., Csáky 
László gr., Császár József, Cseh Sándor, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Csik András, C'siky István, Csörghe 
László, Czorda Bódog, Damaszkin János, Dapsy Vil
mos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák 
Ferencz, Dedinszky József, Dellimanics István, Des-
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Döry Ádám, Draskóczy Gyula, Eitel 
Frigyes, Eöry Sándor, Eötvös József b., Eötvös Ta
más, Erős Lajos, Eszterházy István gr., Faúr János, 
Fábián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fischer István, Fülepp Lipót, Gajzágó Sa
lamon, Gábriel István, Gíl János, Gál Péter, Geczö 
János, Gedidy Lajos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, 
Glacz Antal, Gorove István, Gozsdu Manó, Gubody 
Sándor, Gyene Károly, Hedry Ernő, Hertelendy 
György, Hevessy Bertalan, Horváth Antal, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Elek, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, 
Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, lnkey Jó
zsef, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Ivánka Zsig
mond, Jankovich Antal, Jámbor Pál, Jekelfalussy 
Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jókai 
Mór, Jonesku, Demeter, Justh József Justh Kálmán, 
Kacskovics Ignácz, Kandó Kálmán, Karácsonyi Fe
rencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kárász Benjámin, Károlyi Ede gr., Keglevich 
Béla gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény 
Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja
kab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kotter Antal, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kuba János, Kubicza Pál, Kud-
lik István, Kán Kocsárd gr., Kupricz Imre, Kurcz 
György, Láng Gusztáv, Lator Gábor, LázárJDénes, 
Lipthay Béla h., Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Lovassy Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., 
Madocsányi Pál, Makray László, Maróthy János, Má-
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day Lajos, Maniu Aurél, Médán Endre, Mihályi Pé
ter, Miké Imre gr., Mikó Mihály, Millutinovics Szveto-
zár, Miske Imre b., Miskolczy Lajos, Mocsáry Lajos, 
Mocsonyi Gyöggy, Mocsonyi Sándor, Molnár József, 
Molnár Pál, Nagy Elek, Nagy Ignácz, Nagy Károly, 
Nánássy Ignácz, Németh Károly, Nikolics Sándor, 
Nyáry Pál, Ocsvay Ferencz, Odescalchi Gyula hg., 
Opicz Sándor, Orczy Béla b., Paczolay János, Pap 
Lajos, Pap Simon, Papp Zsigmond, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Piüer Gedeon, 
Platthy György, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky 
Frigyes &., PopovicsZsigmond, Prónay József, Prug-
berger József, Papp Gergely, Ragályi Ferdinánd, 
Bajner Pál, Itannicher Jakab, Ráday Gedeon gr., 
Ráday László gr., Rátli Péter, Reviczky István, Ró
nay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Budics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Semsey Albert, Siklóssy Károly, Simay Gergely, Si
mon Pál, Simonyi Lajos &., Sípos Orbán, Siskovich 
József, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Somssich Imre 
gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szaló Sámuel, Szakáll 
Lajos, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szá-
páry Gyula gr., Szász Károly, Szentiványi Adolf, 
Szentkereszty Zsigmond b., Szentkirályi Mór, Széche
nyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Székács József 
Székely Gergely, Széles Dénes, Széli József, Szilá
gyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi Ull-
mann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szolga Miklós, 
Szontagh Pál, Sztratimirovics György, Szemző István, 
Thalabér Lajos, Tliúry Gergely, Thury Sámuel, Tisza 
Kálmán, Tisza Lajos, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, 
Torma Károly, Tóth Lőrincz, Tóth Vilmos, Török Bá
lint, Török Sándor, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, 
TJjfalussy Lajos, TJjfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Varga Antal, Varró 
Sámuel, Vass Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., 
Várady Gábor, Vecsei Oláh Károly, Vecsey József b., 
Véghsö Gellért, Vietorisz János, Vitolay József, Voj-
nics Barnabás, Vojnics Lukács, Wlad Alajos, Wodia-
ner Albert b., Vay Sándor &., Vuchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy An
tal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Viktor 
gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zi
chy József gr., Zichy Nándor gr., Zimmermann Jó
zsef András, Zsarnay Imre, Zsámbokrethy József 
Zsedényi Eduárd, Zsitvay József. 

Nemmel szavaznak: Bobory Károly, Böszörményi 
László, Csanády Sándor, Csiky Sándor, Deáky Lajos, 
Degenfeld Giísztáv gr., Halász Boldizsár, Kállay 
OdÖn, László Imre, Madarász József, Miletics Szveto-
zár, Oláh Miklós, Pap Pál, Patay István, Peley La
jos, Szék^. Péter, Vállyi János, Vidacs János. 

Nincsenek jelen: Almássy Sándor, Balomiri Já
nos, Bartal György, Barinyay József, Batthyány 

Géza gr., Berzeviczy Tivadar, ifj. Bethlen Gábor gr.f 
Boer János (fehérm. vingardi ker. képv.j, Borlea 
Zsigmond, Csernovics Péter, Darvas Antal, Dobr-
zsánszly Adolf Domahidy Ferencz, Domaniczky Bol
dizsár, Drottlef Tamás Vilmos, Faragó Ferencz, Fest 
Imre, Frideczky Timót, Gál Miklós, Hodosiu József 
Hollán Ernő, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsig
mond, Illéssy János, Kalauz Pál, Karácsonyi János, 
Kende Kamit, Komáromy György, Konkolyt Thege 
Pál, Lehoczky Egyed, Lukács György, Lukynich Mi
hály, Lükö Géza, MaceUariu Illés, Madarassy Mór, 
Majthényi József b., Manojlovics Emil, Markos Ist
ván, Mátyáss József, Melasz Vilmos , Mihajlovics 
Miklós, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Moldován 
János, Morscher Károly, Ónossy Mátyás, Oroszy 
Miklós, Perczel István, Pethes József Pétery Károly, 
Popovics Desseanu János, Puskariu János, Román-
Sándor, Rónay János, Sebestyén László, Sulyok Mór, 
Szemző Mátyás, Szilády Áron, Szluha Benedek, Sí
pos Ferencz, id. Teleki Domokos gr., Teutsch György, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Trauschenfels Emil, 
Tulbás János, Varga Flórián, Zámory Kálmán.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Igennel szavazott 306. 
Ocsvay Ferencz jegyző: Nemmel szava

zott 18. 
Dimitrievics Milos jegyző: Távol volt 68. 
ElnÖ fc: Ennélfogva a ház többsége a minisz

térium által a közterhek tárgyában tett javaslatot 
átalánosságban elfogadja. Most következik annak 
szakaszonkinti tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a közter
hek tárgyában tett miniszteri előterjesztés első pont
ját.) Ez első pont ellen módositványokat adott be 
Tisza Kálmán, Debreczen városa képviselője. Esze
rint a miniszteri előterjesztés határozati javaslata 
első pontjának 6-dik sorában foglalt ezen szó után : 
„évre" tétetnék: „a törvényhozás befolyása nélkül 
behozott és kivetett adókat;" továbbá, hogy ezen 
szavak: „és az előbbi évekről fenmaradt és az adó
zók lehető kímélésével behajtandó hátralékokatf t 

kimaradnának. 
Tisza Kálmán*. Nem szándékom sok időt 

igénybe venni. 
A mi a módositvány elején foglaltatik, az sem

mi egyéb, mint kimondása annak, hogy minő adók
ról van szó. Azt hiszem, ezeknek megemlítése sem 
káros, sem sértő senkire nézve, és igazabban fejezi 
ki a dolgot, mint ha kimafad. 

A második része ugyanazon módositványnak, 
jelesen, hogy a hátralékokra vonatkozólag mon
dottak maradjanak ki, azon ozélból adatott be ál
talam, mert a hátralékokra nézve az első pont után 
ezt külön pontban óhajtanám tisztábban és világosab
ban kifejezni, mire nézve akkor, midőn azon módo
sítás föl fog olvastatni, indokaimat el fogom mon
dani. (Felkiáltások: Maradjon a szerkezet!) 
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E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani, ugy a mint van, vagy pedig a módositványt 
méltóztatnak-e elfogadni ? 

Tisza K á l m á n : Nem szándékozom a szava
zást gátolni; de minthogy ezen szerkezet elfogadá
sával egy jövő módositvány, melyet volt szeren
csém már bejelenteni az adóhátralékokra vonatko
zólag, meghallgatás előtt vettetnék el, kérném sza
vazás előtt azt fölolvastatni. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán ebbeli módositványát) : „Az első és második sza
kasz közé igtattassék be ezen uj szakasz: Az előbbi 
években a törvényhozás befolyása nélkül behozott 
és kivetett adók hátralékaira nézve kimerítő tudo
mást szerezvén a minisztérium, azoknak nem csak 
vidékenkinti mennyisége, de keletkezésöknek oka 
fölül is, ezen okoknak méltányos figyelembe vétele 
után, határozzon behajtásukat illetőleg, és ha a be
hajtást elhatározta, azt ugy eszközölje, hogy ez ál
tal az érdekeltek anyagi helyzetét meg ne rontsa.u 

Tóth Vimos jegyző: Tisza Kálmán ! 
Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Az ere

deti szerkezet erre nézve azt mondja: „az előbbi 
évekről fenniaradt és az adózók lehető kímélésével 
behajtandó hátralékok". Én ezen szavakat ugy ér
telmezem részemről, mintha az volna kimond
va, hogy ezen hátralékok, bár honnan eredtek lé
gyen, mind, egyformán behajtandók bármely vi
szonyok között, és csak a behajtásnál kell tekin
tetbe venni az illető adózókra szükséges vagy le
hető kíméletet. Én részemről nem akarom kimon
datni, hogy a hátralékok elengedtessenek, bár erre 
is lehetne a nem igen régmúltból példát hozni föl, 
midőn az alkotmányosság terére lépve ez történt; 
s kész vagyok elismerni, hogy sokkal károsabb 
volna, ha a hátralékok elengedése átalátiosan kimon
datnék ; azonban tudom magam is — a mint töb
ben a t. képviselők közöl bizonyosan még jobban 
tudják — hogy ezen hátralékok már eredetökre 
nézve is igen különbözők, mert igen sok hátra
lék van az országban, mely sok egyeseket, illető
leg egyes községeket, részint az egyes hivatalno
koknak a fenállott szabályok szerinti kötelességé
ben túlbuzgósága miatt, részint az egyes hivatal
nokok, sikkasztásai miatt, vagy az egyes hivatal
nokok secaturája miatt terhel: mert tudjuk, hogy 
az volt a szokás, hogy, ha a hivatalnok beszedte az 
adót és azt elköltötte, a községet másodszor ese-
quálták. Ily különböző természetűek lévén a hát
ralékok, kimondatni kívánom a határozatban, hogy 
a minisztérium határozzon a behajtás felől, de vizs
gálja meg, minő okból eredtek a hátralékok, azaz 
hogy ki hanyagságából, vagy minő önkénytes ok
ból eredtek: s ez esetben hajtassanak be ; ellen
kező esetben pedig, olyanban, minőt bátor voltam 
említeni, állhasson el annak behajtásától, és enged

hesse azt el. E tekintetben sok irányban megnyug
tat az, mit az átalános vita alkalmával Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam mondott, ki már érintette, 
hogy a hátralékok — természetesen o.$,'hol a hely
zet vagy a szükség ugy kivánja — nem fognak 
behajtatni • de én épen azért, mivel ezen eszmébe 
beleegyezett, azon reményben vagyok, hogy mó-
dositványom, mely ugyanazt, csak világosabban 
fejezi ki, el fog fogadtatni. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő : Lónyay Menyhért 
pénzügyminiszter! 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt tartom, hogy azon módosítás, melyet Debre-
czen városa érdemes képviselője előterjeszteni mél
tóztatott, inkább a kivitelre vonatkozó kérdés. Bi
zonyára a minisztérium is akképen fogja föl e kér
dést, mint a t. módositványt tevő ú r : kötelessé-
ségének fogja ugyanis ismerni a létező hátralékok 
természetét vizsgálat alá venni, és a behajtatlano-
kat mellőzni; a hol pedig valamely rendetlen és 
sérelmes eljárás forogna fön, azoknak behajtását 
követelni nem fogja. Miután tehát a beadott mó
dosítás inkább a kivitelre vonatkozik, arra nézve 
pedig már maga a miniszteri előterjesztés a lehető 
kíméletes eljárás követését jelenti k i : azt hiszem, 
hogy a t. ház ezen nyilatkozatban megnyughat-
nék. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: Engem csak a miniszter ur
nák most mondott szava és némileg ígérete nyug
tat meg : mert nem akarom vizsgálni, minő százféle 
forrásból eredhetnek ezen hátralékok, a mint ezt Ti-
szaKálmánbarátom megemlitette; hanem csak egyet 
hozok föl. Azt hiszem, alig van valaki közöttünk, 
ki ne tudna oly esetet, hogy a község adósitta-
tik, mert befizetett adóját a pereeptor, vagy nem 
tudom miféle tisztviselő elköltötte, a kinek sem
mije sincs, a kin azt megvenni nem lehet és most 
a községen veszik meg újra. Igaz, ha valaki elköl
tötte azt, a mi nem volt az övé, azt be lehet pö
rölni és elzárni; de ha semmié sincs, a pénzt nem 
lehet rajta megvenni. Már most kifizesse meg ezen 
pénzt? Ha az a közös költségekre mulhatlanul szük
séges, akkor meg kell fizettetnie. De az nem lenne 
igazságos,hogy ezen egész terhet azon község fizesse, 
melyet megloptak; hanem ha behajthatlan a teher, 
de azt mégis valakinek viselnie kell, azt az összes 
adózókra kell kivetni. Oly dolgokra figyelni kell 
majd a minisztériumnak, mert előfordulnak szá
mos oly esetek, a midőn például e vagy ama köz
ség 1570 fttal tartozik. A község azt mondja erre: 
Én ezen öszegetis befizettem, de a pereeptor elköl
tötte. És csakugyan kisül; de valakinek mégis meg 
kell fizetni e hátralékot. Méltó-e már most, hogy 
ezen tartozás azon helységre rovassék és az állam 
többi költségei aránya szerint fölosztassek ? Ha a 
minisztérium ilyeneket figyelembe vesz, mint ezt a 
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miniszter úr igérte, és a mint kötelessége i s : nem 
tartom szükségesnek,hogy ez, mint kezelési dolog, 
külön megemlittessék. (Maradjon a szerkezet!) 

Bernáth Zsigmond: Én igen méltánylom, 
a mit Pest belvárosáig en érdemes követe mondott, 
hogy t. i. ben van az ezen előterjesztésben foglal
va mind, a mi ily különböző forrásokból eredő 
hátralékokra vonatkozólag értetik, hogy t. i. le
hető kiméletességgel fognak ezekre nézve eljárni; 
de épen azért, mert benne van, és mert nem oly vi
lágosan, minta hogy azt itt Debreczen városa kép
viselője előterjesztette : annálfogva azon elvből, 
hogy „expressa docent," kívánom, hogy azon egész 
paragrafus behozassák ugy, a mint inditványozta-
tott. (Maradjon!) 

E l n ö k : Nem lévén többen szólásra följegyez
ve, fölkérem azon képviselő urakat, kik ezen nió-
dositvány ellenében az eredeti szerkezetet kíván
ják megtartani, méltóztassanak fölállni. (Megtörté
nik.) Az eredeti szerkezet megtartatik. 

B á d a y LáSZlÓ gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán mődositványát, mely szerint a határozati javaslat 
1-sö pontjának 9-dik sorában foglalt ezen sző: „pén
zeket" után kihagyatván ezen szavak: „az ország köz
igazgatási kiadásaira és az országgyülésileg megáUa-
pitandó közös költségekre" tétessék ez: „az ország ál
lami szükségeinek fedezésére.") 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Ezen módositvá-
nyok közt egy vagy kettő lesz talán még olyan 
természetű, a melyeket azért óhajtottam beadni, 
minthogy, a mint beszédemben érinteni szerencsém 
volt, azt hiszem, hogy itten kimondatván az, hogy 
„a közös költségekre fordíttassák,íc oly eszme mon
datik ki, melyet a t. ház még meg nem állapított: 
mert azt, hogy vannak a 48-diki törvények értel
mében közösen érdeklő viszonyok, s hogy az azok
ra járuló költségeket viselni tartozunk, az termé
szetes, az mindnyájunk által tudva van; de hogy 
ezen költségek viseléseh ogyan történjék, közösen-e, 
együttesen-e, ez még az országgyűlés által eldönt
ve nincs. Én tehát óhajtanám azt kihagyatni, s he
lyette ezen kifejezést tétetni: „Magyarország ál
lamszükségére nézve" a mely mindent magában 
foglal. (Maradjon a szerkezet!) 

BÓnis S á m u e l : T . ház! Én pártolom Tisza 
Kálmán képviselő társam módositványát, mert én 
nem látom se a méltányosságnál fogva, se a par
lamentalis szokásokkal összeférhetó'nek , hogy 
egyelőre oly munkálat alapelvét állapítsuk meg 
itt mellékesen, a mely munkálat még a ház elé nem 
hozatott. 

Deák F e r e n c z : T. ház! É n nem látom azt 
a nehézséget, melyet a módosítást kívánó képvi
selő társam fölemiitett, hogy t. i. mellesleg oly mun
kálat fölött határozna a ház ennek elfogadásával, 
a mely a ház elé még nem vala terjesztve. Itt a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865 /7 m . 

szerkezetben világosan azon kifejezés van, hogy 
Magyar- és Erdélyország területén sfb. a be
gyült pénzeket az ország közigazgatási kiadásaira 
és az országgyülésileg megállapítandó közös költ
ségekre fordíthassa. Itt előzetesen semmi sincs meg
állapítva : mert ha az országgyűlés nem állapítja 
meg a közös költségeket, ezen költségekre semmi 
sem fog fordíttatni; az elv pedig, melyből ez foly, 
igen is sokszor meg van állapitva, mert ki van 
mondva a föliratokban, hogy többet ne említsek, 
hogy nem vagyunk idegenek az államadósságokra 
nézvealku szerintmegegyezni.Hogyankezeljük azon 
fizetést, miként fizessük azt le, ez az országgyűlés 
megállapításától függ; de a költség, és pedig közös 
czélokra forditandó költség létezik. Számtalanszor 
kimondottuk, hogy védelemmel tartozunk nem csak 
az országnak, hanem a birodalomnak is. Egyik ta
lán azt mondja, közös, a másik azt, hogy kölcsönös 
a védelem; de mindenesetre közös a költség, mely 
majd országgyülésileg megállapítandó; s minthogy 
megállapítandó, e kifejezés semmit sem praeoccupáL 
Nem először történik, hogy a törvényhozás, midőn 
valamit megállapított, azt mondotta, hogy ez majd 
ekkor vagy akkor elhatározandó, ezen vagy azon 
mód szerint. Én tehát ebben nehézséget nem látok. 
Előre meg vagyok győződve, hogy az országgyű
lés azon elvi kérdést, állapíttassanak-e meg közös 
költségek, a mely már a multakban, nem csak most, 
hanem az 1861-ki évben is el volt fogadva, bizonyo
san meg fogja állapítani, ha csak el nem akar térni 
azoktól,a miket 1861-ben kimondott. Az pedig, mi 
legyen közös, ezután fog megállapittatni. Én tehát 
aggályra okot nem látok, mert nem praeoccupálunk 
semminek és kezünkben van ez iránt majd határo
zatot hozni. Atalában igen furcsa dolog az, ha a 
ház vagy valaki azt gondolja, hogy a házat ily ki
fejezés, mely a dolog természetéből foly, annyira 
köti, hogy utóbb szabadon nem határozhat. Higye 
el a t. ház, hogy akkor, midőn a 67-es bizottság 
munkálatát tárgyalni fogja, ha a többségnek komoly 
határozott akarata lesz elvetni — bár mi mondas
sák e szakaszban — azt el fogja vetni, és semmiként 
sem fogja nehezíteni annak elvetését az, ha benn
marad e kifejezés: mert azok, kik azt elvetni óhajt
ják, azt fogják mondani: Igen azt mondottuk: „meg
állapítandó ;" de mi nem akarunk semmit megál
lapítani. Azzal tehát, hogye kifejezést benne hagy
juk, nem vállalunk magunkra semmi kötelezettsé
get. Ha pedig a többség ezt megállapítja, akkor 
e kifejezésből se előny, se hátrány nem ered. A 
háznak keze teljesen szabad, akár megtartjuk a ki
fejezést, akár kihagyjuk. Én tehát aggályra okot 
nem látok. (Fölkiáltások: Maradjon !) 

KegleViCh B é l a g r . : Az előttem szóló igen 
tisztelt képviselő á r részemről engem nem nyugtat 
meg az iránt, hogy a módositvány, melyet Tisza 

27 
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Kálmán barátom ajánlott, nem volna helyén; sőt 
épen a tisztelt képviselő előadásából indokolom azt 
leginkább, hogy ezen előterjesztésből ama kitétel 
kihagyandó, s a módosítás szerint alkalmazandó: 
mert azt méltóztatott mondani, hogy habenne van 
is ezen kifejezés: „közös költség", ez egyátalában 
nem köti az országgyűlést, hogy lesz-e megálla
pítva jövőre ily közös költség, sőt ellenkezőleg. 
Miután tehát nem köti, nem látom át, hogy azok, 
kik az előterjesztést tették,- ahhoz szorosan miért 
kössék magokat ? En azt hiszem, épen ez okos
kodásnál fogva sokkal egyszerűbb a módositványt 
elfogadni: mert mi aggodalmat látunk benne, ha 
fölemlittetik, mert törvényeinkben eddig közös költ
ségről említés nincsen; ha pedig ez eló'terjesztvény 
elfogad tátik, mintegy tacite annak létezését fogad
juk el. Ennélfogva egyszerűen kihagyandó épen 
azon indokolásnál fogva, s Tisza Kálmán indítvá
nyát kérem elfogadni. (Zaj, ellenmondás.) 

N y á r y P á l : Engem sem nyugtat meg Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének előadása. Mind 
nyájan tudjuk s ő bizonyosan legjobban tudja, 
micsoda kikötések mellett javasolta megajánlani a 
67-es bizottság a közös költségekre és átalában a 
közös viszonyokból folyó közös ügyekre nézve lé
tesítendő intézkedéséletbe léptét; mondom,mindnyá-
jan tudjuk, de ő maga bizonyosan legjobban tudja 
alkotmányos szempontból előreboesátott azon axió
mák legfontosabbikát, mely abból áll, hogy a kö
zös ügyekre nézve jövőre teendő intézkedés tettleg 
életbe nem léphet mindaddig, mig az ország alkot
mánya egész terjedelmében tettleg vissza nem ál
líttatik, és a teljes alkotmányosság 8 felsége többi 
országai- és tartományaiban is életbe nem lépett. Ha 
mi ezen czim alatt, t. i. közös költségek fejében már 
ezen határozatban fölhatalmazzuk a kormányt, vég
rehajtani azt, a mi még országgyűlés által meg
állapítva nincs és mi még aztán is csak akkor lép^ 
het életbe, ha a valóságos alkotmányosság itt is, 
amott is életbe lépend: azon föltételt, melyet ön
magunk szabtunk, magunk semmisítjük meg. Mi 
azért határoztuk azt, hogy 10 hónapra a mostani 
kivetések megmaradjanak és behajtassanak, mert 
az uj költségvetést csak a jövő évre állapithatjuk 
meg. Mi módon jöhet be tehát ezen határozatba az, 
a minek a jövő költségvetésben is csak úgy ad
hatunk helyet, ha az előbb és igj már akkor tör
vény által meg lesz határozva ? részemről leg
alább igazolhatónak nem látom. Ennélfogva azt 
gondolom, hogy a jövőben megállapítandó közös 
ügyekre vonatkozás kihagyatása iránt benyújtott 
módosítvány elfogadása nem csak méltányos, de 
szükséges is. annál inkább, mivel, ha a 67-es bi
zottság munkálata el fogna is fogadtatni az ország
gyűlés által, és törvénynyé lenne: ez foganasit-
iiató nem leend, csak majd a jövő költségvetés al

kalmával. Én legalább azokat, a miket most elmon
dottam, olyan érveknek tartom, melyeknek nem 
méltánylása esetében önmagunkkal jönnénk ellen
kezésbe, ha t.i. itt már előre, és épen akkor, midőn 
azt mondjuk, költségvetést nem készíthetünk, azt, a 
mi legjobb esetben csak a jövő költségvetésbe 
juthat bele, határozatunkba mint már megállapí
tott kiadási tételt betennők. Ennélfogva pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. 

S z o n t a g h P á l : Tisztelt ház! Igen gyakran 
volt alkalmam hallani azon megkülönböztetést, mi
dőn némelyeknek kételye támadna a jogfolytonos
ság magyarázata felől, hogy elébb szükséges a 
törvényes jogfolytonosságot elméletileg és gyakor
latilag is keresztülvinni, azután marad pedig föl
adata a kormánynak és országgyűlésnek a reeon-
structió, az uj dolgok behozataláról, uj szerződések 
kötéséről, szóval az uj alapok körvonalozásáról 
gondoskodni. Ez az egyik ok, a mely engem arra 
ösztönöz, hogy e szót: „közös* e helyen kihagyatni 
— ne indítványozzam, mert hisz az már inditvá-
nyoztatott — hanem, hogy Tisza Kálmánnak erre 
vonatkozó indítványát pártoljam, mert ennek azzal 
semmi összeköttetése nincs. A minisztérium által 
előterjesztett határozati javaslatban nem látok egye
bet, mint hogy eszközök adassanak neki a törvé
nyek visszaállítására. Most még azon phasisban 
vagyunk, hogy visszaállittassék, a mi volt: tehát 
összekötő kapcsolatra nincs szükség. Épen az, a mi 
netalán történendő lesz, ébresztette bennem azon 
aggályt, melyet a kir. leirat ébresztett, midőn hi
vatkozott a 15-ös bizottság munkálatára, mielőtt 
még diplomatikus tudomása lehetett volna róla, 
s mikor arról még a háznak sem lehetett diploma-
ticus tudomása. Épen azért tehát, mivel a ház
nak nincs tudomása arról, mi fog történni, nekünk 
pedig megnyugtatásunkra szolgál, ha azon szócska 
„közös0 elmarad: azért pártolom Tisza Kálmán 
indítványát. (Szavazzunk !) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Igen megfoghatom azon t. képviselő urak 
aggodalmait, kik ugy értik a minisztérium előter
jesztésének szavait, mintha az által, mert e szócska 
benne van, már a jövendőre egy elvnek volna prae-
judicálva. Ezt,t . ház, a minisztérium épen nem czé-
lozta; és ebben a tekintetben bátor vagyok hivat
kozni arra, a mit, midőn a minisztérium magát a t. 
háznak bemutatta, és álláspontját a minisztérium 
nevében szerencsés valók jelezni, mondottam, azt t.i., 
hogy a minisztérium a teljes törvényes jog terén áll
ván, minden szükséges módosítást csak magától a 
törvényhozástól és csak alkotmányos utón vár. Itt 
sem lehetett tehát szándéka a minisztériumnak oly 
elvet becsúsztatni akarni, mely a törvényhozás ál
tal még megállapítva nincs. De más részről mél
tóztassanak egyszersmind elismerni azt is, hogy, 
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mint eddig is voltak, ugy természetesen ezentúl is 
lesznek közös költségek, melyeket ép úgy kell fe
dezni, mint minden egyéb szükségletét a hazának és 
államnak: ilyen a sereg, ilyen az udvartartás; és 
ezeket a költségeket minden perczben födözni kell. 
Méltóztassanak tehát figyelembe venni a minisz
teri kormányzat főbb elvét: a felelősséget. A fele
lősség csak úgy jár, ha határozottan, ha őszintén 
szól a minisztérium mindenkor mind fel-, mind 
lefelé. (Elénk helyeslés.) Méltóztassanak egy pénz
ügyéi* állását fölvenni, a ki e szerint, ha ez kiha-
gyatik, jó lelkiismerettel egy garast sem küldhet 
se az udvartartásra, se akármiféle néven nevezen
dő közös költségre, mert ez különben e szakasz
ban nem értethetik. Midőn a minisztérium egy 
részről kijelenti azt, hogy jövendőre semmiféle 
elvnek praejudicálni nem akar ; más részről kén 
és elvárja azoktól, kiknek méltányos fölfogását 
most volt szerencséje tapasztalni, hogy azon lehe
tőséget megadni méltóztatnak a minisztériumnak, 
hogy ne látszassák saját akaratából tenni azt, mit 
a parancsoló szükség, a dolgok helyzete és termé
szete megkíván : méltóztassanak megnyugodni ezen 
szerkezetben. Ujolag kijelentem, hogy ez absolute 
nem akar praejudicálni jövendő kérdéseknek, me
lyek majd tüzetesen fognak tárgyaltatni, a mikor 
majd mindenki el fogja mondhatni azok iránt né
zeteit. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! Nekem nem volt 
szándékom fölszólalni; de miután a miniszterelnök 
úr már a közös költségek közül némelyeket előho
zott, a hátam borsódzni kezd, mert minden közös 
túrós. (Zaj.) Eszembe jutott, vajon a muszkave
zető uraknak, s a múlt kormányzat hivatalnokai
nak nyugdijaira elfecsérlett százezerek oda fognak-e 
számittatni a közös költségekhez ? (Nagy zaj.) Én 
csak ezt akartam kérdeni, s ezért emeltem szót. 

Csiky Sándor: Tisztelt ház ! Ki kell jelen
tenem, hogy az előttem fölolvasott módosítását a 
pontnak, a mint azt Tisza Kálmán előadta, egész 
terjedelmében lelkem mélyéből pártolom, mivel 
ezen tétel alatt, hogy közös költségek fedezésére 
is fordíttassanak a behajtandó adók, oly valami 
mondatik, mit nem ismerünk. Magyarország tör
vényeiben, melyek ekkoráig ismeretesek, ily adók 
neme és közös teherviselés nem foglaltatik. Hal
lottam, hogy az udvartartás költségeit vagyunk 
kötelesek fedezni. Az udvartartás költségeit? Hát 
nem gondoskodott-e azokról a magyar törvény
hozás ? Hát nincsenek koronajószágok, hát bányák 
nincsenek a magyar király szükségeinek fedezé
sére? (Közbeszólás: A 48-diki törvények is szólnak 
az udvartartás költségeiről!) Tudom, hogy az 1848-
diki törvényekben is tétetik erről említés; de hát 
akkor tartassanak meg a 48-diki törvények vilá
gosan és minden pontban, ugy a mint kell. Ennek í 

megtörténte után a nemzet gondoskodik arról, hogy 
az 1848-diki törvények második törvényczikkelyé-
ben kijelölt három millió— mert annyi az évi bud-
gete a magyar királynak — a ház által megajánl-' 
tassék. De az alkotmányos törvények eddig csak 
elméletileg vannak elismerve, tettleg még nem lé
teznek, ezeknek sorából semmi egyéb sincs életbe 
léptetve, mint a független felelős magyar minisztéri
um : ez ki van nevezve, ezt üdvözöljük; de törvé
nyeink közül még véghetetlen nagy azoknak száma, 
a melyek eddig végrehajtva és teljesítve nem lettek. 
A mi különösen a közös költségeket illeti, ezek alatt 
egyebet nem érthetünk, mint a melyeket a 67-es 
bizottság, munkálatában, közösek gyanánt mondott 
k i : ha tehát mi a közös költségeket itt elfogad
nék , ez által már előleg azon munkálatot is 
elfogadnék , azon munkálatot , a mely ekko
ráig itt tárgyalás alá sem vétetett és a mely iránt 
hogy mit fog a ház határozni, csak a jövendő fogja 
megmutatni. A miniszter urak azt méltóztatnak 
mondani, hogy ezen kitételtől: „közös költségekre 
fordítandó adókat" nem lehet tartani, minthogy 
az által se az alkotmány, se a törvények megsértve 
nincsenek, hanem inkább az alkotmány helyreál-
littása czéloztatik, és csak ezen czél elérése végett 
kívánják ezen kitételt meghagyatni; miután azon
ban nekünk az iránt aggodalmunk van, hogy mi-
képen fog ezen kitétel értelmeztetni: nagyon kér
ném, hogy a mi megnyugtatásunkra a módosit-
ványt méltóztatnának elfogadni. 

E l n ö k : Nem lévén senki följegyezve, a t. 
képviselőházat szavazásra szólítom föl. Azok, kik a 
a beadott módositvány ellenében az eredeti szerke
zetet kívánják megtartani, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet kívánja meg
tartani. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módositványát, mely szerint a határozati ja
vaslat 1-sö pontjának 10-dik sorából e szavak: „és 
kölcsönös leszámítás," továbbá az ezen pont utolsósorá
ban foglalt ezen szavak: „a tényleg fenáttó gyakorlati 
szabályok szerint" hagyassanak, ki.) Az első módosit
vány tehát az, hogy azon szavak: „és kölcsönös 
leszámítás* hagyassanak ki. 

E l n ö k : Senki sem kivan hozzászólani? (Sen
ki sem jelentkezik) A kik tehát a szerkezetet meg 
akarják tartani, méltóztassanak fölállani. (Megtör
ténik.) A szerkezet marad. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : A másik módo
sitvány, hogy e szavak: „a tényleg fenálló gya
korlati szabályok" hagyassanak ki. 

TiSZa K á l m á n : T . ház! Igazság szerint re
ményemnek kellene lenni az iránt, hogy ezen mó
dositvány el fog fogadtatni; reményemnek kellene 
mondom lenni az iránt: mert az igen tisztelt pénzügy
miniszter úr is többek között az adóhátralékokra 
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vonatkozó módositvány elfogadása ellenében a 
benne kimondott elvet magáévá téve, abból indult 
ki, hogy ez már a végrehajtásra vonatkozik, a mi 
a felelősség mellett a minisztériumot illeti. Én azt 
hiszem, hogy ezen pont, a mely itt előadatik, még 
sokkal inkább a végrehajtásra vontatkozik, azon 
különbséggel, hogy ott a végrehajtásban egy köny-
nyebbitést akartam tisztázni, az adókra nézve; itt 
pedig nem óhajtanám, hogy egész átalánosságban 
kimondja az országgyűlés az eddig fenállott sza
bályoknak alkalmazhatását.' Tudom, hogy átme
neti korszakban élünk, midőn mindent teljesen, 
rendszeresen vezetői nem lehet. Lehetnek, sőt lesz
nek is egyes esetek, midőn a minisztérium kény
telen lesz oly eszközöket is alkalmazni, melyek ta
lán nem lesznek egészen szigorúan törvényesek. 
Tudom én ezt, és valahányszor egyes concret eset
ben a minisztérium föl fogja a házat világosítani, 
hogy a jelen körülmények között lehetetlen volt a 
jó czél, az alkotmány elérhetése szempontjából, más
kép cselekedni, meg vagyok győződve, a t. ház 
maga föl fogja a felelősség alól oldani a minisztériu
mot ; de hogy ilyen átalánonsságban kimondassék 
oly rendszabály, a mely alatt mindenféle seca-
turákat, melyek csak a 18 évben történtek, le
het érteni — nem egy bizonyos esetre szorítva, ha
nem egyszerűen odavetve — ahhoz én járulni nem 
fogok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BóniS Sámuel: T. ház! Fölhívom a ház fi
gyelmét Tisza Kálmán képviselő úr indítványának 
pártolására. A végrehajtásnál az átmeneti korszak
ban igen sok nehézségek jelennek meg; hanem 
azon nehézségeket okvetlen a minisztereknek —• mi
dőn a felelősség kérdése forog fen — ezen nehéz
ségeket imputálni mindig kész a ház, és fogja is. 
De a közt nagy különbség van, hogy oly rendszert 
egészben mintegy jóváhagyásával szentesítsen, a 
mely rendszertől az egész haza — hogy ugy mond
jam — undorral fordul el. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) De nem is czélszerü, hogy az bejöhessen, 
mert láttuk 1861-ben káros voltát annak, hogy 
két egymástól különböző irányban működő hata
lom járt el az országban. Azért én előre meg me
rem mondani, hogy a minisztériumnak oly köze
gek fölhasználása igen sok kárt és akadályt fog 
útjába gördíteni. Azok a finánczok például, kiket 
föl fog az adó behajtásánál használni, közel lévén 
a néphez, mind megannyi izgatók lesznek az al
kotmányos kormány ellen. Hogyha a minisztéri
um ezen eljárást saját felelősségére akarná ven
ni, szükségesnek nem látom, hogy azt az ország
gyűlés már előre is szentesítse. (Zaj.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 
ház ! Ha jelenben arról volna szó, hogy a 68-diki 
vagy a későbbi évekre egész pénzügyi rendszert 
terjeszszünk elő, ott bizony ára mind azon észrevé

telek, melyeket Szabolcsmegye egyik érdemes kép
viselője megemlített, kellő tekintetbe lennének ve
endők; de jelenleg arról van szó, hogy a létező 
behajtási szervezettel a közjövedelmeket folyókká 
tehessük. S méltóztassanak fölvenni , hogy nem 
csak az egyenes adókról van szó, hanem a közve
tett adókról is, sőt némely más adózási nemekről is, 
melyek fenállására nézve csak ugy lehet jelenleg 
czélt érni, ha az eddigi szabályok megtartatnak, 
annyival inkább, mert minden adózási rendszer
nek átalakítása lépcsőzetesen kell hogy történjék. 
Ha a t. ház ily fölhatalmazást nem ád, akkor 
mindazon rendelkezéseket, melyek törvényeinkkel, 
törvényes szokásainkkal tökéletesen meg nem 
egyeznek, kivinni nem lehetne. Én azért azt hi
szem, sokkal czélszerübb eljárás, ha átalános meg
hatalmazást méltóztatnak adni és minden egyes 
esetnél a felelősség terhét a minisztérium vállain 
hagyni. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! Én ugy hi
szem, a ház minden tagjának van ismerete az úgy
nevezett „leletekről:" hatszoros, tízszeres büntetés 
a bélyegilletékekre nézve. Hát ezek is megma
radnak a jövőre, ugy mint állnak tényleg ? Ezen 
pont kihagyása nélkül föltétlenül folytatni fogják 
tán még a megyei igtatók is? — Hiszen a bélyeg
nek türhetetlenségét főleg azon eljárás okozta, 
hogy ezen sokszoros büntetések gyakran fordul
tak elő, és behajtásukból az államnak semmi 
haszna sincs, minthogy ezen büntetési pénzek nem 
az állam pénztárába folynak be, hanem a hivatal
nokok foglalják el; pedig ők a hivatalos fizetésért 
kötelesek volnának, a nélkül is, ügyelni arra, hogy 
az államot megillető bélyegilletékek befolyjanak, 
Már pedig ezen büntetési rendszabály, mely az 
egész bélyegrendszer türhetlenségét leginkább 
előmozdította, valóban elmaradhatna az átalaku
lásnál. Jól mondotta Bónis képviselő úr, hogy már 
föliratainkban meg van mondva, hogy a megyei 
életnek hiányait, és hogy azok meg nem feleltek 
már 61-ben a közvárakozásnak, nagy részben 
idézte elő azon körülmény, hogy kétféle, hatóság 
működött. Ha ezen alap fentartatnék, a miniszteri 
tervezet szerint is, ha minden közegek ugy, mint 
állanak, megmaradnának, akkor — méltóztassék 
elképzelni azon helyzetet — a választandó alkotmá
nyos szolgabíró a jelenlegi Steueranitoknak fogja 
az adót beszolgáltatni, és a megyei pénztárnok 
csak azon pénzeket fogja kezelni, melyeket a me
gye költségeire a minisztériumtól kap. És kérdem, 
vajon ezen megyei pénztárnok nem szedhetné-e be 
a többi adókat is, melyek nem a megyének saját 
költségeinek fedezésére szükségesek ? A föliratok
ban határozottan ki van mondva, hogy ily eljárás 
nehezíti a dolgokat; más részről pedig a föliratok
ban annak semmi nyoma sincs, mi a közös költse-
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gekről mondatott; de igenis van szó arról — és ezt 
valósággal a háznak többsége annak idején ki
mondotta — hogy az ilyen kétféle hivatalos mű
ködés meg Bem állhat összeütközés nélkül: azért 
fölhívom a t. házat, méltóztassék kikerülni a régi 
állapot alkalmatlan részeit, mert az itt valósággal 
nem szükséges, és kikerülhető'. Egyes kivételes 
esetekben ugy is, mint Tisza Kálmán képviselő
társam mondotta, bizonyára a minisztérium meg 
fogja kapni a kellő igazolás mellett a ház föl-
mentését. Ezért pártolom Tisza Kálmán indít
ványát. 

Besze János : T. ház! Azon reményben, ső't 
meggyőződésben lévén, hogy e kivételes tíz hónap 
lefolyása alatt is, melyeknél szomorúbbakat nem 
képzelhetek se a nemzetre, se a minisztériumra 
nézve, ügyes tapintattal képes lesz kormányunk 
mind azon utált finánczokat, zsandárokat és más 
ilyen a nép által borzadva látott eszközöket mel
lőzni, a szerkezetet pártolom. (Zajos derültség.) 

Szentkirályi Mór : T. ház! Ezen első sza
kaszban (Zaj. Nem halljuk!) méltóztattak egyhan
gúlag talán — senki legalább ezen sor ellen kifo
gást nem tett — elfogadni a következőket: „a köz
vetett adókat, illetékeket és államegyedáruságo
kat fentarthassa." Már most, kérem, ezen közve
tett adók kivetése és beszedése különös szakkép
zettséget és ügyességet kivan. (Zaj, ellenmondás.) 
Vegyük föl p. o. a pálinkaadót. Mikor azt mérik, 
hogy annak hány foka van, hogy ezen fokok sze
rint kivessék, milyen közvetett adót fizessen, erre 
készült ember szükséges, és nem hiszem, hogy ezt 
a szokott közegek által, melyek a 48-diki időkből 
a helyreállítandó megyékbe át fognak menni, tel
jesíttetni lehessen: és azt hiszem, azon kifejezés : 
„a mennyire mulhatlanul szükséges" épen az ily 
a,dókra és épen az egyedáruságokra vonatkozik, a 
melyeknek fentartasát a t. ház már méltóztatott 
elhatározni. 

A mi a Böszörményi képviselő úr által fölho
zott nehézséget illeti, hogy t. i. mi föliratainkban 
kimondottuk, hogy igen nagy nehézséget okozott 
a,z, hogy kétféle kormány működött 1861-ben, az 
mostanában nem áll, hanem az akkorra vonatko
zott, midőn azon közegek, melyek az országban 
működtek, kétféle, lényegesen egymástól külön 
böző, egy birodalmi és egy magyarországi kor
mány alatt álltak, azért nem bírtak egymással 
összeférni; most pedig mindnyájan a magyar mi
nisztérium alá lesznek rendelve, és akkor nem 
fog két kormány működni, hanem ugyanazon 
kormánynak különböző czélokra alkalmazott, 
szakképzettséggel bíró egyénei. Ennélfogva az 
eredeti szerkezetet pártolom. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T.ház! Én azt tartom, 
hogy a nagyon tisztelt minisztérium bőven meg

elégedhetett azon nyilatkozatokkal, melyek e ház
ban ma történtek. Azokból igen is kiveheti azt, 
hogy e háznak egyik tagja sincs, ki azon ne mű
ködnék és azon ne szorgalmaskodnék, hogy min
den utón és módon lehetségessé tegye a kormány
zást ezen minisztériumnak. (Ugy van!) En leg
alább úgy vettem ki az eddigi felszólalásokból, és 
alázatosan kérem, minden nyilatkozatomat, mely 
ez úttal történik, méltóztassék venni mint olyant, 
a melylyel mindig azt ezélozom, hogy mentül köny-
nyebbé, törvényesebbé és kényelmesebbé tehes
sük a minisztérium állását. (Helyeslés.) A mi azon 
kérdést illeti, mely épen most szőnyegen van, nem 
fogja tagadhatni senki, hogy igen is sokkal ké
nyelmesebb mód beszedni az adókat, melyek tény
leg fenállanak, melyek szóval kifejeztetnek a mi
niszteri előterjesztvényben, a tényleg fenálló esz
közökkel : mert hiszen tudjuk, ha katona megy 
valakinek házába, hogy az adót beszedje, ha csak 
annyi módja van, azt okvetlenül fogja fizetni, nem 
annyira azért, hogy adóját fizesse, melyet úgy is 
örömest fizet, hanem azért, hogy azon eszközt tá
volítsa el a házából, a melylyel az behajtatik. 
(Derültség); de méltóztassanak figyelembe venni 
azt is, hogy a rögtön következendő szakaszban 
már az is ben van, hogy a megyei hatóságok és 
azoknak tisztviselői segédkezet fognak nyújtani és 
nyújtsanak ugyanazon adóknak behajtására. Én 
ugyan nem attól félek, hogy azon tisztviselők nem 
fognak segédkezet nyújtani, mert ha azoknak a 
bizottság parancsolni fog, okvetlenül fogják kö
telességüket teljesíteni, a mint ismerjük a régibb 
időkből; hanem félek igen is attól, hogy ha áta-
lánosan azt mondjuk ki, hogy a törvényhatóság 
felelős lesz a beszedésért, akkor a bizottságok nem 
fognak alakulni, mert igen sok egyéniség fog ta
lálkozni, ki az ily felelősséget semmi esetre el nem 
fogadja. Egyébiránt a t. ház fog erről határozni, 
és természetesen akkor a t. ház határozata előtt 
meg fog hódolni. 

A mi azon további előadást illeti, melyet Pest 
városának egyik t. követje mondott, hogy t. i. azért 
nem lehet beszedni ezen adókat civilis jurisdictio 
egyénei által, mert azok ezen adókat meghatá
rozni nem tudják: hiszen előleg meg van mondva, 
hogy már meghatározott adókat kivan beszedni a 
minisztérium; tehát semmi kötelessége nem lesz a 
civilis exequensnek, nem lesz kötelessége, hogy pél
dául a szeszt mérje vagy egyebet, hanem ő csak a 
meghatározott adókat fogja behajtani. 

Én tehát az indítványt igen is elfogadhatónak 
találom. (Szavazzunk!) 

Elnök : Nem lévén senki följegyezve, ki föl 
kívánna szólalni, szavazás alá bocsátom az ügyet. 
Méltóztassanak azok, kik a módositvány ellenében 
az eredeti szerkezetet kívánják megtartani, Mái-
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lani. (Megtörténik:) A ház többsége a szerkezet 
mellett van. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés határozati javaslatának második 
pontját, és azután Tisza Kálmán mődositványát, 
mely szerint a határozati javaslat 2-ik pontjának 
első és második sorában foglalt ezen szavak : „tiszt
viselői személyes1,1 hagyassanak ki. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szerkezet
ben az van, hogy: „a fönebbi meghatalmazás foly
tán az ország összes törvényhatóságai és azok 
tisztviselői személyes felelősség terhe alatt." Ne
kem arra van észrevételem, hogy itt megkülön
böztetnek a törvényhatóságok és azok tisztviselői, 
holott, legalább az eddigi törvényes gyakorlat sze
rint, a felsőbb kormányhatóságok mindenkor ma
gokkal a törvényhatóságokkal és a törvényható
ságok utján rendelkeztek a tisztviselőkkel. Én te
hát ezen kifejezést, ha csak az értetik alatta, hogy 
a „törvényhatóságok utján," fölöslegesnek tar
tom ; ha pedig más értetik alatta, jelesen, hogy a 
tisztviselők egyenes rendelkezés alá esnek, nem 
pedig a törvényhatóságok utján történik a rendel
kezés, akkor ez a régi törvényekkel és törvényes 
gyakorlattal ütközik össze. Első esetben tehát fö
lösleges, és azért óhajtom kihagyatni ; a második 
esetben pedig óhajtom azért, mert nem tartom 
megegyeztethetőnek a régi törvények gyakorlatá
val. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák F e r e n c z : Én nem osztozom azon né
zetben, hogy a tisztviselők minden esetben egye
dül a megyéknek felelősek, mert igen sok esetben 
felelősek voltak a régi időkben a kormánynak is. 
H a az állana, akkor a hivatalával* visszaélő, a bűnt, 
a lopást elkövető tisztviselőnek nem volna egyéb 
szüksége, csak hogy a megye pártfogása alá ve
gye. Felelősséggel tartozott, perbe is fogatott, a 
megye remonstrált, a per mégis lejárt, el is Ítél
ték, be is zárták. A megye felelős a tényért, és fe
lelős azért, hogy a tisztviselőnek meghagyja, hogy 
teljesítse kötelességét. Ha a tisztviselő roszul telje
siti kötelességét, s a megye őt feleletre nem. vonja, 
akkor a kormánynak mindig joga lesz őt feleletre 
vonni, mert különben nem lehet sehol sem kormá
nyozni. Régi megyei ember vagyok, én is tudom a 
praxist: igen számos esetben megparancsolta a hely
tartótanács a tisztviselőnek feleletre vonatását, a bű
nös, a hivatalával visszaélő tisztviselő ellen, habár a 
megye nem rendelte is el , mégis a legfelsőbb kor
mányszék elrendelte. És ez nem is lehetett máskép: 
mert a megyék municipalis hatalma nagy és szép; 
de nem souverain municipalitás. Az tehát, hogy 
mind a megyék, mind a tisztviselők felelősek le
gyenek, igenis természetes, még akkor is, ha egé
szen a régi időt veszszük tekintetbe, és nem vesz-
szük tekintetbe azt, hogy a parlamentaris kormány 

egészen más, mint az előbbi kormány. Ü g y lát
szik, nagyon nehezen tudunk a parlamentaris kor
mány fogalmához hozzá szokni: mert mindenben 
visszaesünk megint a régi megyei és ő felsége ál
tal kinevezett consiliumi dicasterialis kormány 
eszméjébe. En azt gondolom, nem csak nem fölös
leges, hanem múlhatatlanul szükséges, hogy mind 
a törvényhatóságok, mind az egyes tisztviselők fe
lelősek legyenek. E g y esetet hozok fel. Tegyük 
föl, hogy az alispán nem teljesiti a miniszter ren
deletét, össze sem hivja a bizottságot. Kinek lesz 
az már most felelős ? A minisztérium akkor a me
gyének bizottságát hivja össze, és annál árulja be 
az alispánt, hogy nem teljesítette kötelességéi ? A 
minisztérium a törvény körében a kötelesség telje
sítésére nézve parancsol, és azért, a mit parancsol, 
felelős: ezért jogának is kell lenni, hogy azon tiszt
viselőt , ki parancsát nem teljesiti , felelősségre 
vonja. íKülönben. ha a minisztérium előbb a megyét 
volna; kénytelen ez iránt megkérni és a megye csak 
akkor vonná felelősségre az egyes tisztviselőt, ha 
neki tetszik: nem lehetne kormányozni. 

En tehát mulhatatanul szükségesnek tartom, 
hogy a szerkezet megtartassák. 

* N y á r y P á l : Bocsánatot kérek, de azon elve
ket , melyeket Deák Ferencz, Pest belvárosának 
érdemes képviselője a megyékre nézve kifejezett, 
el nem fogadhatom. (Zaj, Halijuk!) Mert azok né
zetem szerint mind az eddigi törvényekkel, mind 
az eddigi gyakorlattal ellenkeznek. Meglehet azon
ban, hogy talán nem hoztuk tisztába a kérdést és 
csak azért vagyunk ellenkezésben egymással. Ha 
a t. képviselő úr azt érti, hogy a megyei tiszviselő 
ezelőtt is felelős volt, akor tökéletelesen kezet fogok 
vele. De akkor is, ha felelős volt azon tisztviselő, 
mindig csak a megye által, vagy a törvény által 
más határozott speciális esetben vagy átalában le
hetett felelőssé tenni. 

Deák FerenCZ: Hát ha a megye nem akarta?! 
N y á r y Pá l :Pé ldáu l az elsőre nézve ott van 

a legvilágosabb eset a váltótörvényben. Ott ki-
mondatik, hogy a végrehajtó tisztviselő is felelős. 
Senki nem hozta kérdésbe , hogy a megyei auto
nómia a törvény ezen rendelete által meg volna 
sértve. Miért nem hozta kérdésbe ? Azért, mert a 
váltótörvényszéktől a végrehajtás iránti megkeresé
sek a törvény értelmében mennek az alispáni hivatal
hoz és az alispán azokat azonnal tartozik elnökileg 
kiadni az illető szolgabírónak , s felelőssége eddig 
terjed. (Zaj. HaUjuk!) Méltóztassanak meghallgatni, 
épen azt akartam megmagyarázni , hogy én úgy 
értem a felelősséget, hogy valamint azon alispán, 
ki a közlött ítéletet azonnal nem adta ki az illető 
tisztviselőnek végrehajtásra, tartozott felelősséggel, 
viszont azon tisztviselő, kihez azt utasitotta, szin
tén tartozott felesősséggel, és ha köteleségének 
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egyik vagy másik eleget nem tett, a bíró elé idéz
ték. Ha a felelősség alatt most is csak ez értetik, 
nincs ellene kifogásom. De azon felelősség ellen 
igen is volna kifogásom , ha t . i. — a megyék meg
tartván a magok autonómiáját — az egyes mi
niszter, vagy a minisztérium kikerülve a megyét, 
utasítaná törvény által meghatározott speciális ese
ten kívül az egyes tisztviselőt valaminek végrehaj
tására. A megyei autonómiának értelme az , hogy 
a megyének körében semmi se történhessék a me
gye tudta és törvényes befolyása nélkül. Szükséges 
tehát , hogy mindazon rendeletek, melyek a mi
niszterektől intéztetnek a megyékhez, a megyék 
által rendeltessenek végrehajtatni: mert ha nem 
ez történik, a megyei autonómia nem volna egyéb, 
mint üres hang. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Hát a miniszteri felelőség ?! 

N y á r y P á l : Emlékezni fog a t , háznak igen 
sok tagja a múlt időkből azokra az úgy neve
zett praesidiálisokra, a midőn a megyei alispánok
hoz és. más tisztviselőkhöz küldettek a kormányren
deletek végrehajtás végett. Én azt hiszem, a ma
gyar törvényhozás 1848 előtt is értette, mi a sza
badság, értette, mi a constitutionalismus, értette, mi 
a megyei autonómia; de valahányszor valamely 
megyében ily eset fordult elő, az a törvényhozás 
által mindannyiszor törvénysértésnek ezimeztetett. 
H a ez igy történt eddig, ha eddig a megyei alkot
mányos szerkezetre nézve maga a törvényhozás 
nem hozott be ily lényeges változást: én azt gon
dolom, mi ezúttal nem mehetünk tovább, mint a 
mi a törvényekben van, és a mi az eddigi gyakor
lattal is megegyezik. Azt mondhatná valaki: Hja, 
de nagy különbség van a felelős kormány és a 

nem felelős dicasterium közt. (Halljuk! Halljuk!) 
Igen is, van különbség; hanem ha szabadság szem
pontjából mérem, én mint kormány közt mindket
tő közt látok hasonlatot: és ezért a biztosítékot nem 
tartom fölöslegesnek. Amott a dicasterialis kormány 
nem lévén felelős, nem nyújt biztosítékot a szabad
ságnak a hatalom ellenében; emitt a minisztérium 
a mennyiben a törvényhatóságoknak, vagy nálunk 
a megyéknek hatóságát csorbitná meg, a hatalom 
centrálisaié hajlamának nyitna naponkint nagyobb 
nagyobb tért , és végre azt, a mit intézményeink 
meg nem engednek, a kormányzatot a legalsóbb 
fokig magához ragadná. 

Egyébiránt nyíltan kimondom, óvakodni aka
rok attól is, hogy a megye saját törvényes körén 
tul ne menjen. Ennélfogva én azt gondolom, hogy 
a mit Tisza Kálmán előterjesztett, a mi által a mi
niszteri hatáskör épen nincs korlátozva, és a mi az 
eddigi gyakorlattal is megegyezik, elfogadahtó, az 
t. i., hogy a végrehajtásért magok a törvényható
ságok tétessenek felelősökké. 

E l n ö k : A szólásra senki sincs fölírva:. en
nélfogva méltóztassanak szavazni. A kik az ere
deti szerkezetet kívánják megtartani, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik.) A többség a szerkezet 
megtartása mellett nyilatkozik. 

Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés határozati javaslatának harmadik 
pontját, és azután Tisza Kálmán módosítványát, mely 
szerint a határozati javaslat 3-dik pontjának első so-
rában foglalt ezen szavak után: Ta megyei és kerü
leti törvényhatóságok" tétessék: „szabad kir. váro
sok ;u ügy ezen pont 5-dik sorában ezen szavak után: 
„megyék és kerületek" tétessék: „szabad kir. váro
sok. a Végre e pont végéhez e következőket kívánja csa
toltatni: „A szab. kir. városok és első biróságu rende
zett tanácscsal ellátott községek azon kiadásainak mél
tányos megtérítéséről, melyek azok által az igazság
szolgáltatás költségeinek fedezésére fordíttatnak., a mi
nisztérium szintén intézkedni fog. ) 

Tisza K á l m á n : Azt tartom, ez indítványo
zott módosítvány maga-magát igazolja, a mennyi
ben meggyőződésem szerint nagyon is méltányos 
volna, hogy a mely városok a törvényszékeket 
magok tartják fen, vagyis a törvénykezéseknél oly 
költségekhez járulnak, a mely költségei a törvény
kezésnek más hatóságoknál azon országos adóból 
fedeztetnek, melyben pedig részt vesznek a váro
sok épen oly mérvben, nagyon méltányos volna, 
hogy tisztán és csupán ezen törvénykezési költsé
gek méltányos megtérítése iránt intézkedések té
tessenek. Ajánlom tehát módosítványomat. 

Deák FerenCZ: Azzal, ha itt a városokat is 
fölemlitenők, a dolgon segítve nem volna, sőt meg
nevezésük által a dolgot még homályosabbá s még 
roszabbá tennők. Mert ez a §-us azt mondja, 
hogy a megyéknél előbb az volt a jog és gyakor
lat, hogy a megye elkészítette a költségvetést, föl
terjesztette helybenhagyás végett , az adót kive
tette, azt beszedte és a kitűzött czélokra fordította. 
Ez kétségtelen joga volt a vármegyének. Ezen joga 
az ujabb időben megszűnt; s e jogot a megyék 
méltán reclamálhatják. De mivel az adó kivetésé
ben a házi költség is benfoglaltatik, ez is két hó
napra ki van vetve; ennek leszámítása sok nehéz
ségekkel j á rna : s ezért javasolja a minisztérium a 
megyékre nézve azt, hogy e jelen évben ne tör
ténjék a háziadóra nézve uj kivetés, hanem azon 
adókból, melyet a minisztérium beszed, a megyék
nek költségvetése a maga módja szerint megálla
píttatván, a szükséges összeget a minisztérium a 
megyének kiadja, s a megye azt kezeli. A váro
sokra ez nem úgy áll: mert a városoknak is meg
volt azon joguk, hogy a költségvetést megkészí
tették s fölterjesztették, helybenhagyása után pe
dig kivetették s beszedték az adót. De a városok 

I ezen gyakorlatból nem lettek kizárva; ők ezt most 
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is gyakorolják: ha tehát megemlitjük a városokat 
itt, akkor a városokat is megfosztjuk ezen jogtól, 
melyet nálok meg akarunk hagyni, s melyet a me
gyéknek is vissza akarunk adni, csak hogy most a 
megyénél ezt tenni nem lehet, mert az ujabb ki
vetés sok bajjal jár. Hogy a városok a magok 
költségeiket most nehezebben viselik, az igen ter
mészetes, mert a városoknak előbbi időkben sok 
olyan jövedelmeik voltak, a melyek tőlök elvétettek. 
Ilyen volt a legtöbb városban az accise, ilyen volt 
a laudimium, ilyen a birói illetékek: ezeket az ál
lam mind elvette tolok s az állam pénztárába adatta 
be, pedig a városok költségei most nem keveseb
bek; és e tekintetben a városoknak méltó pana
szuk van. Ezen oly módon remélünk segíthetni, 
hogy a midőn a miniszter behajtja az adókat, a 
városoknak költségvetéseit és e részbeli fölterjesz
téseit figyelembe veszi, és az esetben, ha a város 
törvénykezési költségeit a rendes jövedelmekből 
nem győzi, a minisztérium ád neki a közös költ
ségekből segélyt. (Közbeszólás balról: Hiszen azt kí
vánjuk!) Tudom, hogy ezt méltóztatnak kívánni, 
de ezen szóval: „szabad királyi városok", melyet 
a szerkezetbe fölvétetni kívánnak, a dolgon egé
szen segítve nem lenne. Csak kérdés, szüksé
ges-e ezt itt külön kimondani ? Ha szükséges, nem 
ellenzem, ha megnyugtatásul fog szolgálni; ámbár 
fölteszem a minisztériumról, hogy ha ki nem mon
datnék is, mindenesetre meg fogja tenni. De azt 
nem tartom kivihetőnek, hogy a jelen év folya
mára azok a jövedelmek, melyek e czim alatt a 
városok pénztárába befolytak, nekik visszarendel
tessenek, mert ezek a jövedelmek, melyek hoc ti-
tulo valaha a város pénztárába befolytak, most, 
mennyiségre nézve, sokkal nagyobbak. Az accise 
tízszer annyi, a laudinium, az illetékek sokkal na
gyobbak. A városoknak abban lehet méltó pana
szuk, hogy jövedelmök elvétetett, a nélkül, hogy 
költségeik kevesbedtek volna. A minisztérium 
majd a városoknak törvénykezési költségeik fede
zésére a befolyt adókból belátása és czélszerü ki
számítás szerint segélyt fog nyújtani: és ha ezt a 
határozatban megemlitetni kívánják, én szívesen 
rá állok. (Helyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Ha elfogadtatik az indít
vány, akkor nem szólok. (Fogadjuk el!) Egyébiránt 
a dolog felvilágosítására nézve jó lesz, ha néhány 
szótkoczkáztatok. Azl848-k i esztendő előtt a me
gyei, kerületi törvényhatóságok és a városok is 
minden közigazgatási és igazságszolgáltatási költ
ségeiket magok saját körükben viselek. E részben 
tehát megvolt az egyformaság, igazságtalanság 
egy részről sem kö vettetett el. Ha így marad a 
szerkezet, a mint az eredetileg javasolva van, ak
kor most az előttünk levő tíz hóban igazságtalan
ság fog a városokon elkövettetni, s oly igazságta

lanság, melynek valóságát a most megszűnt nem 
törvényes kormány is működésének utolsó idejé
ben már elismerte, mert a városoknak több ezer 
forint pótlásokat utalványozott. Most minden adót 
egyformán fizetnek a városi és megyei lakosok, s 
ezen állami adók az állam pénztárába jönnek; 
ezen állami pénztárból a megyék és kerületek 
mind közigazgatási, mind igazságszolgáltatási költ
ségeiknek pótlását meg fogják kapni. A városok 
ellenben egészen elmelló'ztetvén a határozati javas
latban, nem csak közigazgatási költségeiknek födö-
zésére nem nyernek semmit, hanem az egész igaz
ságszolgáltatás költségeit a magok körében magok 
viselendik. A közigazgatási költségekre nézve ezt 
nem tartom igazságtalannak, mert a város egyszers
mind község, s igy mint községnek vannak saját 
kiadásai is, a melyeket épen ugy mint más közsé
gek viselni tartozik; de az igazságszolgáltatásra 
nézve egészen máskép áll a dolog. S ha a megyei s 
kerületi hatóságoknak ezen költségeik megtéríttet
nek, lehetlen azon költségek megtérítését a váro
soktól is megtagadni. Mennyire kelljen e részben 
menni, nehéz itt tüzetesen meghatározni; ez indít
ványnak czélja is az, hogy méltányos megtéríté
séről ezen költségeknek a pénzügyminiszter gon
doskodjék. Mncs itt határozott szabály kimondva; 
csak, hogy a körülményekhez képest igazságosan 
és méltányosan intézkedjék a minisztérium, az kí
vántatik. A mi azt illeti, hogy a módositvány ele
jén csak a városok említtetnek s később a városo
kon kívül az első biróságu hatósággal ellátott 
többi községek is , ennek oka csak az, mert a mó
dositvány elején egy történeti deductio adatik elő 
a megyei s kerületi hatóságoknak e részbeli múlt 
állapotjáról, és mind ez áll a sz. k. városokra is, de 
nem az első biróságu hatóságokat ellátott közsé
gekre ; a mi azonban az igazságszolgáltatási költ
ségek pótlását illeti, miután ezeket a községek ma
gok körében magok viselik, és igy szintén igaz
ságtalanul terheltetnek, ezekre is a pótlás jóté
konyságát ki kell terjeszteni. 

Én tehát hivatkozva azokra, miket Pest bel
városa érdemes képviselője beszédének végén elő
terjesztetett, midőn ezen költségeknek pótlását 
méltányosnak ő is elismerte, Tisza Kálmán mó-
dositványát elfogadtatni kérem. 

Deák F e r e n c z : A dolog eszméjére nézve a 
különböző vélemények megszűntek, mert az, hogy 
a királyi városok törvénykezési költségei figye
lembe vétessenek, és a kormány gondoskodjék 
azok méltányos pótlásáról, arra nézve nézetkülönb
ség nincs. En csak a szerkezet ellen szólalok fel. 
Nem azt az észrevételt tettem előbb, hogy a váro
sok és első biróságu községek nincsenek az elején 
említve, hanem azt hittem és hiszem most is, hogy 
a 3-dik §-ban csupán a megyékről kell szólani és 
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nem kell a városokat fölemlíteni. A harmadik 
szakaszban elmondjuk, hogy a megyéknek ez a 
joga megvolt, most nincs meg, azt pótolni kell. 
Aztán igen is, külön a negyedik szakaszban szól
junk a királyi városokról, s mondjuk : „A szab. 
kir. városoknak azon joga, melyet községi költsé
geiknek megállapítására, kivetésére és behajtására 
nézve 1848 előtt gyakoroltak s jelenleg is gyako
rolnak, továbbra is fentartatik. Mivel azonban a 
szab. kir. városoktól, s az első bírósági községektől 
azon jövedelmi források, melyekbó'1 a törvényke
zési költséget fedezték, nagyrészt elvétettek, s je
lenleg vissza nem adathatnak, a minisztérium fog 
gondoskodni, hogy a mennyire az emiitett váro
sok és községek jövedelmei a törvénykezési költ
ségek elviselésére elégtelenek, azok ezen évnek 
hátralevő' részére a mulhatlanul szükséges segé
lyezést az állampénztárból kapják meg." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassék megengedni, hogy néhány szóval 
elmondjam, miképen fogta föl a minisztérium e 
kérdést. Tagadhatlan, hogy a megyéknek és ke
rületeknek mindazon költségei, melyeket régibb 
időkben háziadó utján fedeztek, jelenleg a már ki
vetett egyenes adókban benfoglaltatnak; ennél
fogva azon szempontból indult ki a minisztérium, 
hogy hiányos és hibás eljárás lenne, ha a megyék 
visszaállíttatván előbbi jogaik gyakorlatába, azon
nal az egyenes adón kívül a, házi adót is kivetnék, 
mert ez kétszeres terheltetés lenne, annál inkább, 
miután ezen tiz hónapban már ezen egyenes adók
ból a házi adó letudható nem lenne : és ezért kért 
a minisztérium fölhatalmazást arra, hogy ezen tiz 
hónapra a házi adó kivetése egészen mellőztessék. 
Igen természetes, hogy a minisztérium osztja azon 
alkotmányos elvet, melyet a megyék gyakoroltak, 
hogy saját házi szükségleteikre házi adót vethes
senek ki. De itt nem az a kérdés, hanem, hogy az 
1868-dik évre meghatározandó államköltségvetés
ben már ezen költségek, melyek Magyarország
ban öt milliót meghaladnak, kivettetni nem fognak, 
s ennélfogva ennyivel az egyenes adók kevesbülni 
fognak; a királyi városoknak, melyek amaz előny
ben nem részesülnek, midőn az 1868-diki budget-
ben meg fog állapíttatni az egyenes adóösszeg, 
annyival csekélyebb lesz az 6' terhök, s ennélfogva 
azon költségek, melyeket a múlt évben tettek, 
némi tekintetben meg fognak térülni. Tökéletesen 
osztom azon nézetet, hogy nem méltányos az 
előbbi kormánynak azon rendelkezése, mely szerint 
a sz. kir. városok egyenes adókkal úgy megadóz
tattak, mint a megyék, és azonkívül a törvényke
zési költségek is rajok ruháztattak. Ez méltó pa
naszra adott alkalmat a kir. városoknak; az ó' pa
naszaik tárgy altattak, és mint tudomásom van, ő 
fölsége, kihez egyes városok több izben folya-
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modtak, bizonyos összeget, azt hiszem, egy fél 
milliót, szentelt is segélyezésökre. A minisztérium is 
azon szempontból indult ki, hogy a városok mél
tányos igényeit tekintetbe vévén, ezen tiz hónapra 
megfelelő segélyezéssel fogja őket ellátni. 

Azt hiszem, ezen korszakban, midőn csak tiz 
havi quota kivetéséről és beszedéséről van szó, midőn 
előttünk áll az adóreformnak behozatala, legegy
szerűbb volna, méltóztatnának megbízni a minisz
térium ezen nyilatkozatában, mely szerint köteles
ségének fogja ismerni, a szab. kir. városok tör
vénykezési költségeire nézve ezen év hátralévő 
részére méltányos kárpótlást adni. Ha ezt ekként 
méltóztatnak elfogadni, akkor a t. ház meg lehet 
nyugodva az iránt, hogy ámbár az átmeneti kor
szak nehézségei közt a teljes osztó igazságot az 
utolsó határig vinni nem lehet, a minisztérium 
mindamellett törekedni fog a méltányos és jogos 
igényeknek mindenütt eleget tenni. (Közhelyeslés.) 

Vadnay Lajos: T. ház! A városok meg
nyugtatására szükségesnek tartom, hogy Tisza 
Kálmán t. képviselő társunk indítványát Deák 
Ferencz képviselő társunk fogalmazása szerint fo
gadjuk el. Nem tartom helyesnek, hogy a 3-ík 
pontban tegyünk emlitést a szab. kir. városokról 
és az első bírósággal biró községekről, mert ha 
azok e pontba foglaltatnának, megfosztanék őket 
autonomiájoktól; hanem igen is kívánom, hogy 
ezekről külön pontban szóljunk. Megnyugtatá
somra szolgált a minisztérium részéről történt azon 
kijelentés, hogy a szab. kir. városok és a rendezett 
tanácscsal biró községek segélyeztetni fognak: 
mert hiszen ezek épen azon terhet viselik, s "ép 
ugy fizetnek adót a megyei közigazgatási és tör
vénykezési szükségek fedezésére; szükségesnek 
tartom tehát a szab. kir. városok és az első bíró
sággal biró helységek megnyugtatása tekinteté
ből, hogy ezekről külön pontban szóljunk. 

Csiky Sándor : T. ház! Azon esetben, ha 
Tisza Kálmán indítványa ugy, a mint azt meg
tette, elfogadtatik, semmi észrevételem nincs. Ha 
el nem fogadtatnék, és a mint értettem, az előttem 
szóló t. pénzügyminiszter úrnak előadásából, azok 
tisztán a sz. k. városokra, nem pedig egyszers
mind az első bírósággal és rendezett tanácscsal 
ellátott városokra is értetnek: azon esetben, miu-
után ezeket az igazságszolgáltatás és törvénykezés 
költségei szintúgy terhelték, mint a k. városokat, 
ezek is bele foglaltassanak. 

BÓniS Sámue l : T. ház! Én előre is kije
lentem, hogy a mennyire Deák Ferencz képviselő 
úr szerkezete Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványát magában foglalja, s a caél ez által elére
tik, én azt pártolni fogom; hanem úgy látom, 
hogy egy különbség van a pénzügyminiszter ú r 
előadása és Deák Ferencz úr előadásában: e fölött 
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szeretnék tisztába jőni. Nevezetesen a pénzügymi
niszter úr elvben pártolva azokat, a mik előadat
tak, arra szólította föl a házat, hogy a minisztéri
umnak ezen nyilatkozatában nyugodjék meg; de 
a szerkezetbe nem kívánta tétetni ezen nyilatko
zatot. Deák Ferencz úr pedig ugyanazt a szerke
zetben is kifejtetni kívánta. E kettó' közt választva, 
én azt óhajtanám, hogy menjen be a szerkezetbe, 
ha már beleteszünk oly dolgokat, melyek tisztán 
a végrehajtásra tartoznak, és mintegy a felelőssé
get a kormányról a képviselőház is magára ve
szi. (Zaj.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Deák F. 
módositványát, mely szerint a 4-ik szakasz igy lenne 
szerkesztendő : ,,A szabad kir. városoknak azon joga, 
melyet községi költségeiknek megállapítására, kiveté
sére, behajtására 1848 előtt gyakoroltak, és jelenleg 
ŝ gyakorolnak, továbbra is föntartatik. Midőn azon

ban a szab. kir. városoktól s az első hirőságu közsé
gektől azon jövedelemforrások, melyekből törvényke
zési költségeiket fodözték, vagy nagyrészt elvétettek, és 
jelenleg vissza nem adathatnak, a minisztérium fog 
gondoskodni, hogy a mennyire az emiitett városok és 
községek a törvénykezési költségek elviselésére elég
telenek, azok ezen évnek hátrelevö részére a midhatla-
nid szükséges segélyezést az állampénztárból kapják 
meg") 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: Mi
után a fölolvasott szerkezet ugyanazt tartalmazza, 
a mit szóval voltam imént bátor kifejezni, ennél
fogva a minisztérium hozzájárul ezen szerkezet
hez. (Helyeslés.) 

Elnök : Mindenek előtt a miniszteri előter
jesztés harmadik pontját kell szavazás alá bocsá
tanom. A kik elfogadják, álljanak föl. (Megtörté
nik.) Elfogadtatik. 

Méltóztatnak már most elfogadni a Deák 
Ferencz által beadott szerkezetet ? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva az elfogadott szerkezet 4-ik szakasza 
a szerint lesz szerkesztve, a mint azt Ráday László 
gr. úr most fölolvasta. 

Ráday LáSZló gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri előterjesztés 4-ik pontját. Maradjon !) 

Elnök : Ezen pont tehát, ugy a mint van, 
5-ik pontnak elfogadtatik. 

Ennélfogva a t. minisztériumnak a közter-
hekre nézve beadott előterjesztése nem csak áta
lánosságban, hanem részletesen is elfogadtatik. A 
ház szabályai értelmében még egyszer föl fog ol
vastatni a szerint, a mint el van fogadva, 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
latot úgy a mint el van fogadva.) *• 

Elnök : Méltóztassanak meghatározni, hogy 
a most fölolvasott meghatalmazási beadványt a t. 
ház egészben elfogadja-e vagy nem ? A kik elfo
gadják, álljanak föl. (Megtörténik.) Ennélfogva mi

után a t. ház már most átalánosságban és részle
teiben is azt elfogadta, a mélt. főrendekkel lesz 
közlendő, és Ráday László gr. jegyző a legköze
lebbi ülésben át fogja vinni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
jövő hétfőre fogom kérni a t. elnökséget, hogy az 
iránt intézkedjék. 

Elnök : Tehát a mélt. főrendeknek jövő hét
fői ülésébe Ráday László gr. jegyző át fogja vinni. 

Szentkirályi Mór: Ezen gyakorlatban már 
változtatást kellene tennünk. Miután már most mi
niszteri kormányunk van, igen természetes, hogy 
az egyik és másik házban a minisztérium fogja 
tenni az előterjesztéseket, nem pedig, a mint eddig 
történt, hogy t. i. azokat a jegyzők átvitték üzenet 
alakjában. (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni Szentkirályi 
képviselő úr nézetét ? (Ellenmondás.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : Én 
megvallom, nem tudom elfogadni Szentkirályi kép
viselő úr nézetét : mert ez már most nem minisz
teri javaslat többé; ennélfogva a ház kell, hogy 
saját határozatát a másik házzal közölje. Méltóz
tassanak tehát az első határozatnál megmaradni, 
és a jegyző által átküldetni. (Köz helyeslés.) 

Ghyczy Kálmán: Én részemről t. barátom 
Szentkirályi Móricz előterjesztésében osztozom: 
mert ha mi parlamenti kormányformát akarunk, 
azt óhajtottuk, azt kívántuk: annak szabályai sze
rint kell intézkednünk is és eljárnunk; és én leg
alább részemről — meglehet, hogy csalódom — 
nem tudok példát, hogy ily határozat más orszá
gokban egyik házból a másikba a ház jegyzője 
által vitetnék át. A miniszterek mindegyik, ágya 
felső, mint az alsó házban tagok, és mindkettőnek 
tanácskozásaiban részt vesznek: ők ott jelen van
nak, ők az egyik háznál ugy tehetnek előterjesz
tést, minta másik háznál; és azért én azt hiszem, 
hogy nem ugyan előbb, mig valamely tárgy ezen 
házban tárgyaltatott, de azután, a felsőházban is 
a miniszterek tegyék az előterjesztést. 

Tóth Vilmos jegyző : Gorove István köz
gazdasági miniszter! 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt ház! Én ragaszkodom azon nézethez, me
lyet a miniszterelnök úr előterjesztett; ragaszko
dom pedig az én parlamentáris ismereteim alap
ján, különösen azon elv szerint, melynél fogva — 
mint ezt a miniszterelnök úr igen helyesen meg
jegyezte — az ily határozat mindaddig, mig az 
országgyűlés által el nem fogadtatik, a ház tulaj
dona marad. Tegyük föl azon esetet, hogy nem a 
minisztérium előterjesztése megy határozatba — 
azt nem is mondom, hogy a minisztérium ellen-

i zése daczára — hanem a háznak valamely egyes 
' tagja által ajánltatik egy indítvány, mely a ház 
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által elfogadtatik : ugyan kérdem, mi logika volna 
abban, hogy a minisztérium a ház ilyszerü vég
zését átvigye a másik házba? Igen természetes, 
hogy a ház ezt, mint saját végzését, saját tisztvise
lője által közli a felső házzal, fia a logikát tovább 
akarnók folytatni, tudnék oly eseteket is fölhozni, 
melyeknek végrehajtása a minisztérium eljárását 
majdnem lehetetlenné tenné. Én tehát mindezek 
folytán azt hiszem, hogy ez a ház végzése lévén, 
azt a ház saját tisztviselője által küldje át a felső 
házhoz. (Helyeslés.) 

Bezerédj Lász ló : Én még egy más szem
pontból is szükségesnek tartanám az eddigi szo
kás megtartását. Igaz, hogy joga lehet a minisz
tériumnak előterjesztést tenni a másik háznál; de 
én initiativáját kívánom megóvni ezen háznak ugy, 
hogy először itt tétessék meg a minisztérium ál
tal az előterjesztés, és ha az itt végzéssé lett, akkor 
az már nem miniszteri előterjesztés, hanem a ház 
végzése, melyet másként nem lehet közölni, hanem 
csak a jegyző által. Ennélfogva szorosan ragasz
kodom azon formához, a mely 48-ban is divatozott 
az országgyűlésnél, azaz, hogy a jegyző által kö
zöltessék ezen tárgy. (Helyeslés.) 

Szentk irá ly i Mór : (Nagy zaj. Kétszer nem 

lehet beszélni! Elnök csönget.) T. ház! Ennem akar
tam ebből controversus kérdést csinálni, mert én 
azt gondoltam, hogy magából értetik; miután azon
ban mégis discussio keletkezett belőle, engedjék 

I meg nekem, hogy visszahúzhassam indítványomat. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva marad az előbbi hatá
rozat, azaz a mélt. főrendekhez a jegyző fogja át
vinni e végzést. 

Kivánja-e a t. ház tovább is folytatni a ta
nácskozást ? (Fölkiáltások: Hétfőn ! Mások: Ma! Zaj. 
Ekiók csönget.) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni, 

j mert a zajban nem tudom kivenni, mi a t. ház aka-
j ráta. (Fölkiáltások: Délután öt órakor! Mások: Hat-
| kor! Elnök csönget.) A kik délután 6 órakor kiván-
1 j ák folytatni a tanácskozásokat, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) Tehát délután 6 órakor fog 
folytartatni a tanácskozás. 

Még egy mondani valóm van. Holnap, mar-
czius 3-án az alkotmány visszaállításának örömére 
az ág. hitv. templomban hála-isteni-tisztelet fog 
tartatni, melyre az egyházi elöljáróság tisztelettel 
meghívja a képviselőházat. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

XCVII. ORSZAirOS UliES 
1867. marczius 2-dikán 

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

Tárgya ; Az ujonezok iránt előterjesztett miniszteri javaslat tárgyalás alá vétetvén, a ház bizottságot küld ki azon ada
tok meghallgatására, melyeknél fogva a kormány 48,000 ujoncz azonnali kiállítását szükségesnek látja. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik esti 6 2/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Joannovics Györgyjegyző, 
a szólani kívánók neveit fogja jegyezni Ocsvay Fe-
rencz jegyző. A délelőtti ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a már-
czius 2-dikán délelőtt tartott ülés jegyzökönyvét. [A mi

niszteri előterjesztés fölötti első szavasásról szóló pont 
után :) 

Ghyczy Kálmán: A kérdés úgy volt föltéve, 
hogy átalánosságban elfogadtatik-e vagy nem az 
előterjesztett határozati javaslat. Ezen szót: „átalá-
nosságban" a jegyzőkönyvben nem hallottam. 

Ráday László gr. jegyző: Igenis ben van 
a jegyzőkönyvben, hogy a határozati javaslat áta-
lános tárgyalás alapjául elfogadtatik. (Jól van!) 

Szentk irá ly i Mór: Annak, mit Ghyczy Kál
mán képviselő társunk mondott, a jegyzőkönyv
ben ben kell lenni, t. i. hogy a határozati javaslat 
nem átalános tárgyalás alapjául fogadtatatott el, 
hanem átalánossáarban a részletes tárgyalás alap-
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jául. Ennek igy kell a jegyzőkönyvben ben lenni. 
(Helyeslés.) 

Báday László gr. jegyző (fölolvassa az 
ezen értelemben módosított jegyzökönyvet.) 

Bánó József: T. képviselőház! Nekem a 
jegyzőkönyv egy kitételére van megjegyzésem. A 
hol t. i. arról van szó, hogy a 3-ik pont után egy 
4-ik pont teendő, ott az van, hogy az a határozati ja
vaslatba beigtattatni rendeltetik. Ha a ház valamit 
elfogad, akkor az nem határozati javaslat többé, 
hanem határozat. Tehát azt gondolnám, erre a pont
ra más kifejezést kellene használni. (Zaj. Ellen
mondás.) 

Ráday László gr. jegyző: Midőn el méltóz
tattak fogadni, akkor még határozati javaslat volt; 
de midőn végleg szavazás utján elfogadtatott, ak
kor már határozat lett. (Helyeslés. Maradjon!) 

Elnök : A tanácskozás tárgya az ujonczok 
tárgyában előterjesztett miniszteri javaslat. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri határozati javaslatot azujonczozás tárgyában). 

Ghyczy Kálmán: T. ház! Mielőtt a minisz
térium által az ujonczkiállitás tárgyában előter
jesztett határozati javaslathoz tüzetesebben hozzá 
szólnék, előbocsátom, hogy az országgyűlésnek, ha 
joga van — a mint van — a honvédelem eszkö
zeinek kiállitásáról intézkedni, kötelessége egyszer
smind úgy az ország, mint a fejedelem irányában 
gondoskodni arról, hogy a magyar hadsereg czél-
jának, az ország, és a király jogai és érdekei minden 
eshetőségek ellenni megvédésének teljesen megfe
leljen. Sőt tovább megyek. Európaszerte előtérbe 
lépett azon törekvés , hogy a védrendszer nagy 
mérvben átalakittassék. Csodás számú hadseregek 
állittatnak ki ez alapon Európa többi országaiban. 
Ily viszonyok közt Magyarországnak is, ha létezni, 
ha fenállani akar, védrendszerének gyökeres átala
kításáról, a kor igényeihez alkalmaztatásáról gon
doskodni lesz szükség; és azt hiszem, hogy ha az or
szággyűlés törvényhozásra lesz képesítve, ez sür
gős feladatai közé fog tartozni. Jelenleg azonban 
a minisztérium nem a védrendszernek átalakítását 
kívánja, hanem egyszeri, azonnal végrehajtandó 
ujonczállitást kíván országos határozat által elren
deltetni azon oknál fogva, hogy az, az ország biz
tosságának érdekében, mulaszthatlan. 

Ezen kívánat ellenében áll azon alkotmányos 
elv, melyszerintaz, ez országban — pedig nemzetünk 
már sok nagy és veszélyes harczokat vívott — az 
ujonczállitás mindig országgyülésileg alkotott s ko
ronás király által szentesitett törvény által rendel
tetett el. Ily törvény most, koronás király nem lé
vén, nem alkotható. A kérdés tehát az, hogy e két 
ellentét kiegyeztethető-e? ki kell-e azt egyeztetni? és 
lehet-e, s kell-e törvényalkotás előtt az ujonczálli-
ítás iránt intézkedni ? 

Valamint minden emberi dolgok sok viszon
tagságnak vannak kitéve, úgy az állami élet is 
sokszor nagy veszélyek által környeztetik. Lehet
nek oly körülmények, melyek a törvény rendele
tének szigorú telj sütését lehetetlenné és a hazára, 
melynek javáért a törvények hozatnak, károssá és 
veszélyessé teszik. Ha ily körülmények az ország 
biztonságára vonatkoznak, a haza védelmének te
kintete előtt minden más tekintetnek háttérbe kell 
vonulni, mert utóvégre is kötelesek vagyunk mind
nyájan életünket, vagyonunkat áldozni a hazáért, 
melynek mind e javakat köszönjük. Ha tehát oly 
rendkívüli körülmények léteznek, melyek a védel
mi eszközök iránti mulaszthatlan intézkedést igény
lik, azok iránt nem intézkedni nem lehet. 

Kérdés, miként lehet hát intézkedni? Tör
vény által, mint említem, jelenleg intézkedni nem 
lehet; de nem lehet nézetem szerint intézkedni e 
tárgyban úgy, mint a minisztérium tervezi, orszá
gos határozat által se: mert az ily országos ha
tározat, ha szentesítendő, törvény; hanem szente
sítendő, vagy avatkozás a végrehajtás körébe, vagy 
több a törvénynél. 

Az alkotmányos felelős kormányrendszernek 
azonban van segédeszköze ily eshetőségekre nézve 
is, és ez : fölhatalmazása a végrehajtó hatalomnak a 
törvényhozás másik tényezője, az országgyűlés ál
tal arra, hogy rendkívüli esetek tekintetéből a tör
vény szigorú rendeletének teljesítésétől bizonyos 
határozattan körvonalozott módon és esetekben 
ideiglen eltérhessen. Az ily fölhatalmazásnak igazi 
és valóságos értelme nézetem szerint az, hogy a 
felelős kormány előre biztosítást nyer az iránt, 
hogy a törvény rendeletétől az illető államügyek
nek elintézésében leendő eltérése miatt felelősségre 
nem fog vonatni, sőt, hogy ez eljárását a törvényho
zás annak idejében akürülményekrendkivüliségé-
nek tekintetéből helyeslendi, s e helyeslését külön 
törvényczikkbe igtatván, ez által a felelős kormány
nak a törvény rendeletétől eltérése miatt szükséges 
indemnitást biztosítja s előre megadja. Ez alkotmá
nyos eljárás gyakorlatban van minden alkotmá
nyosnemzeteknél, éskell,hogy gyakorlatban legyen 
mindaddig, mig rendkívüli körülmények lesznek, 
mig tökéletlen lesz minden emberi intézmény, és 
ezek közt az alkotmányos törvényhozásnak rend
szere is. Ez eljárás nem csak a kormánynak bizto
sítása lehető méltatlan, megtámadások ellen, hanem 
biztosítása egyszersmind a nemzetnek is az iránt, 
hogy a felelős kormány a törvény rendeletétől 
kényszeritett eltérésében — miként különben a fe
lelősségnek félremagyarázásával könnyen megtör
ténhetnék — nem fog a kellő korlátokon túlterjesz
kedni. 

Az országgyűlés azonban, midőn a felelős 
kormánynak ily fölhatalmazást ád, korlátlan ha-
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talommal nem járhat el, nem állapithatja ezen 
meghatalmazását, miként a miniszteri előter
jesztés teszi, oly elvekre, melyek, lehet, hogy 
egy ismeretes bizottsági javaslat folytán, tör
vénykönyvünkbe fognak igtattatni, mig tör
vény erejére emelve nincsenek; hanem tarto
zik magát mindazokban a létező, fenálló, meg 
nem változtatott törvényekhez és törvényes szo
kásokhoz alkalmaztatni, a melyekben az eltérést a 
körülmények rendkívülisége nem igényli. Ha te
hát a ház az ujonezállitás ügyében fölhatalmazást 
kivan adni a minisztériumnak, nem lehet mellőz
nie azon törvényes eljárást, melyet országgyűlé
seink mindig követtek akkor, midőn törvényes 
rendes utón, törvény által ajánlották az ujonczo-
kat. Sőt ez eljárást ily kivételes esetben épen azért 
még szigorúbban kell a képviselőháznak követni, 
mert különben nem a rendestörvényes utat követi. 

Az országgyűlések eljárása, mint tudva van, 
az ujonczállitásban az volt. hogy mindenekelőtt a 
küldolgok fenforgó körülményeinek s a magyar 
ezredek állapotának tekintetbe vételével — ezek a 
törvény szavai — constatáltatott az, vajon a kívánt 
ujonezállitás valóban, és a kiállítandó ujonezok szá
mának mely összegében szükségeltetik ? Ezt szük
séges tehát constatálni mindenekelőtt most i s ; és 
e részben, mivel jelenleg az ujonezállitás a törvény
alkotást megelőzőleg kívántatik eszközöltetni, min
denekelőtt vizsgálat alá veendő azon körülmény, 
hogy miután, az alkotmánynak kimondott vissza
állítása és a felelős kormánynak kinevezése után, 
az alkotmány visszaállításának szükséges kiegészí
tése, a királyi koronázás s ezzel a törvényalkotás
nak lehetősége remélhetőleg nem sokára be fog 
következni, vajon a létező szükség valóban oly 
nagy-e, oly sürgős-e, hogy annak fedezése a re
mélhetőleg nem sokára bekövetkezendő királyi 
koronázásig sem halasztathatik el? mert csak az 
ily nagy és sürgős szükség tekintete az, a mi a 
minisztérium fölhatalmazását indokolhatja. 

A szükség körülményei kinyomozása tekinte
tében, mint hasonlóképen tudva van, az ország
gyűlések eljárása ez volt: ő felsége egy küldött
jét bizta meg azzal, hogy a szükség körülményeit 
kimerítően közölje az országgyűléssel; az ország
gyűlés e czélra országos választmányt nevezett k i ; 
•ö felségének küldötte ezen országos választmány 
előtt előadta a létező szükség körülményeit; ezen 
országos küldöttség azután mindazokról, a miket 
nyilvánosságra hozni az állam veszélyeztetése nél
kül lehetett, az országgyűlésnek kimerítő jelentést 
te t t ; ás az országgyűlés csak ezen jelentésnek be
érkezése után határozott úgy az ujonezállitás kér
dése, mint az ujonezok száma és az állítás módja 
és föltételei iránt. Jelenleg felelős kormányunk le
vén, annak szüksége fen nem forog, hogy őfelsége 

e tárgyban az adatok közlése végett külön küldöt
tet bocsásson az országgyűléshez. Nézetem szerint 
országos bizottság sem kívántatik, mert nekem 
ugy látszik, hogy a jelen kérdés azon alakban, 
melyben tárgyaltatik, mely t. i. a felelős kor
mánynak a törvény rendeleteitől eltérés miatt 
adandó indemnitásra van irányozva, kizárólag a 
képviselőház elé tartozik, mert a felelős kormány
nak a törvény megsértéséért feleletre vonása iránti 
határozat a képviselőház kizárólagos illetékessége 
köréhez tartozik. E kérdést azonban nem vitatom ; 
elégnek tartom fölemlíteni, hogy a minisztérium 
tagja a felső s alsó háznak is, s így a megkíván
tató adatokat ugy itt, mint ott, a mint az illető ház 
kívánni fogja, közvetlenül előterjesztheti. De az. 
hogy a ház bizottságot küldjön ki, melynek a mi
nisztérium az eddigi szokás szerint kimeritőleg 
előadja a szükség tárgyára vonatkozó adatokat, s 
hogy a bizottság mindazokról kimerítő jelentést 
tegyen, miket az állam veszélye nélkül nyilvános
ságra lehet hozni, nézetem szerint mellőzhetlen, s 
annyival inkább mellőzhetlen, mert ezt egy rész
ben maga a minisztérium is már megajánlotta. Le
het-e azután és kellend-e a minisztériumnak fölha
talmazást adni az ujonezok állítására? mily száma 
legyen a kiállítandó ujonezoknak ? csak ezen je
lentés beérkezte után lehetend majd meghatározni; 
úgy szintén akkor lehetend csak megállapítani a 
minisztériumnak adandó fölhatalmazásnak korlá
tait, t. i. az ujonezok állításának módját és fölté
teleit, a melyek minden országgyűléseken eddig 
magával az ujonezállitás kérdésével egyszerre és 
egyidejűleg szoktak tárgyaltatni, 

Én azért a minisztérium által előterjesztett 
határozati javaslat részleteinek tárgyalásába — 
ámbár azokra nézve több észrevételem van — nem 
bocsátkozom, hanem a következő indítványt va
gyok bátor előterjeszteni : 

„Indítvány a minisztérium által az ujonezál
litás iránt előterjesztett határozati javaslat tár
gyában. 

„Miután alkotmányunk szerint ujonezállitás 
csak koronás király által szentesitett országos tör
vény által rendeltethetik el, és csak annak folytán 
foganatosittathatik, s az eltérést ez alkotmányos 
elvtől egyedül az ország és trón biztonságát rend-
kivül veszélyeztető körülmények indokolhatnák : 
válaszszon a ház egy 15 tagból álló bizottságot, 
mely a nemzet buzgó óhajtása szerint remélhető
leg nem sokára történendő királyi koronázás előtt 
azonnal végrehajtandó ujonczállitásnak az ország 
és trón védelmére mulaszthatlan szükségét tár-
gyazó azon adatokat, azon módon, mint az az 
1830. és 1840. évi országgyűléseken történt, a 
minisztériumtól megtudván, mindazokról, miknek 
nyilvánítása a közállományra nézve nem káros, a 
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képviselőháznak további határozat végett kimerítő 
tudósítást tegyen. 

„Ezen tudósítással egyidejűleg tegye meg a 
minisztérium előterjesztését az njonczállitás módja 

*«s feltételei iránt is." 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Kérjük az indítványt még egyszer fölolvastatni. 
Joannovics György jegyző (olvassa az 

indítványt.) 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Megvallom, egy kevéssé bajos ilyen tüzete
sen körvonalozott indítványhoz egy hallásra hoz
zá szólni; mindazonáltal — a mennyiben fölfogtam 
szellemét, és azt gondolom, helyesen fogtam föl 
azt — nem habozhatom egy perezig sem kinyi-

' latkoztatni, hogy a kormány maga részéről az in
dítvány alapeszméjét, melyet én legalább találok 
benne, t. i. egy bizottságnak kiküldetését, elfogad
j a ; de nem fogadhatja el annak motivatióját és az 
indítványban foglalt egyéb eszméket sem : mert 
azt. hogy, parlamentális kormányforma mellett, 
tökéletesen ugyanazon eljárást kövessük, melyet 
eddig követtünk, nézetem szerint már csak a jö
vendő esetek tekintetéből sem fogadhatnék el. Mind
azonáltal elismerjük, hogy csak most léptünk is
mét gyakorlatába a parlamentális kormányzatnak: 
mindaz tehát, a mi a ház egy részének, vagy egye
seknek megnyugtatására szolgálhat, előttünk olyan
nak tűnik föl, a mit megtagadni nem volna czél-
irányos. 

Epén ezen szempontból a minisztérium már a 
vaslatban is kimondotta, hogy kész a hadkiegé

szítés, illetőleg a magyar ezredek kiegészítésére 
vonatkozó adatokat, a múlt törvényhozások pél
dájára, egy e czélra kiküldendő bizottsággal kö
zölni. E tekintetben tehát a minisztériumnak ja
vaslata t. barátom Ghyczy Kálmán képviselőnek 
indítványával találkozik. 

De vannak annak oly részletei, a melyeket 
elfogadni nem tudnék; és ezek közé számítom azt, 
hogy azon bizottság részletes jelentést terjeszszen a 
ház elé, a melyben mind azon adatokat elősorolja, 
melyeket az állam érdekének sérelme vagy veszé
lyeztetése nélkül a ház elé terjeszthet. Ez igen ata-
lános kitétel: mert ha, fölteszem, eltérvén az ed
digi eljárástól — mely abból állott , hogy kül
döttség bízatott meg, és ezen küldöttség meg
győződött az ujonczállitásnak szükségéről, ezen 
meggyőződését a ház előtt kifejezte, és ez ál
tal, azon motívumok, melyek nem voltak a nagy 
közönség elé valók, a küldöttség körében marad
tak — ha tehát, eltérőleg ettől, a küldöttség jelen
tésében részletekbe bocsátkoznék, akkor igen kö-
nyen u g y járhatna, mint az egykori honvédelmi 
miniszter, ki interpelláltatván az iránt, vajon bizo
nyos vár oly helyzetben van-e, hogy magát meg 

fogja védhetni, kénytelen volt azt válaszolni, hogy 
„nincs oly helyzetben;" ezt megtudta tehát az il
lető képviselő, de megtudta az ellenség is. Ha mi 
kimondanék azt, hogy a magyar ezredekben a leg
újabb szerencsétlen események folytán milyen hé
zagok támadtak, ezt magában oly körülmények 
közé számithatni, a melyek az állam érdekét veszé
lyeztethetnék. Ellenkezőleg pedig, részletes fölvi
lágosítást ígérni és nem teljesíteni, ellenkeznék a 
kormány őszinteségével. 

Én tehát azt gondolom, hogy tekintetbe véve, 
hogy az országnak most felelős kormánya van, 
a t. ház föl fogja menteni a küldöttséget a részle
tes előterjesztéstől, ugy, a mint a kormány maga 
részéről elfogadja azt, hogy egy bizottság küldes
sék ki, melynek a kormány, ha méltóztatnak el
határozni a legrövidebb idő alatt, ha méltóztatnak 
parancsolni talán holnap, az illető adatokat elő 
fogja terjeszteni. 

Egyik okát azonban, hogy miért szükséges 
az ujonczozás (Halljuk!) és fő okát, elmondhatom 
a t. ház előtt, annyival is inkább, mert ezt Komá
rom városa érdemes képviselője is már elmondotta 
előttem. Eő oka abban van, hogy a legújabb idők
ben a hadjáratok természete teljesen változott, mint 
a legújabb eseményekből mindnyájan méltóztat
nak tudni. A jelen hadjáratok — a vasutak, köz
lekedési eszközök tökéletesítése, szaporítása és gyor
sítása folytán — egészen eltérnek az előbbi hadjá
ratok természetétől. A legrövidebb idő alatt nagy 
csapatok vonathatnak össze, és csakhamar eldől 
a hadjárat eredménye. Ezt mutatja a legutóbbi tör
ténetnek ismételt példája. Hogy ez igy van, ter
mészetes azért is, mert egy hosszan folytatott had
járat, az anyagi élet jelen kifejlődött korában, any-
nyi érdeket sért, hogy szinte lehetlenné válik. 

A hadjáratok tehát nem olyanok, mint eddig 
voltak : és igy nem lehet az ujonczokat a hadjárat 
folvtán megszavazni, mint eddig történt, midőn a 
háborúk évekig tartottak; hanem minden államnak 
két szempontot kell szem előtt tartani: az első az, 
hogy béke idejében az államháztartás megkímélése 
végett lehető legkevesebb katonát tartson zászló 
alatt; háború idején pedig a lehető legnagyobb erőt 
fejthesse ki. 

Ez azon rendszer, melyet Komárom városa 
érdemes képviselője igen helyesen említett, hogy 
mily csodás tömegű erőt tud rövid idő alatt kiál
lítani ; és ezen rendszer behozatott már a szomszéd 
államokban, behozatott Francziaországban, beho
zatott szóval Európa legnagyobb államainak véd-
rendszerében, és behozatott volna, illetőleg indít-
ványoztatott volna behozatni Magyarországban is, 
ha a körülmények megengedték volna. Azonban 
ha magában az ujonczmegajánlási jog is már oly 
ténye a tövényhozásnak, melyet csak igen sürgős 
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esetben kAet a törvényhozásnak koronázás előtt meg
tenni, még inkább ilyen a védrendszer átalakítása, 
mely a jövendőt involválja és az ország: viszonyai
ba legmélyebben belenyúl. 

Miután tehát ezt tenni nem lehetett, mint sa
ját, és az állam védelmére tenni kellett volna,- mi
után annak végrehajtása ép azért vonatott visz-
sza, mivel az országgyűlés fölirataiban kérte, hogy 
azt alkotmányosan nem teljesíthetvén, az vissza
vonassák, egyszersmind pedig kijelentette, hogy, az 
ország és az állam védelmére, alkotmányos utón 
meg fogja azt tenni, a mit tennie kötelessége leend: 
ép azért kétszeresen áll elő a szükség, hogy az ujon-
czok megszavazása alkotmányos utón teljesíttessék. 
(Helyeslés.) 

Ez volt az. mi a kormányt arra birta, hogy 
ezen tárgyat a többiek között, midőn az alkotmány 
lényege, az alkotmány maga helyreállitatott, egy
szersmind az első teendők közé sorozza, a melyekre 
nézve a t. háznak pártolását és elhatározását akarta 
kikérni. 

Ha tehát, mondom, a t. ház oly értelemben 
méltóztatik fölfogni az indítványt, hogy' egy bi
zottság küldessék ki, és ezen bizottság meghall
gatván a kormány okait, a háznak teljes discretio-
val elő fogja adni azt, vajon,meggyőződése szerint 
is, létezik-e a szüksége az ujonczok állításának, a 
mely szükségnek egyik főbb indokát most magam 
voltam szerencsés itt előadni: akkor a kormány 
részéről ellenvetés nincsen, és a kormány, mint 
ilyent, szívesen elfogadja ; a többi részletekre 
nézve azonban a kormány az indítványt magáévá 
semmi esetre sem teheti, és el nem fogadhatja. 
(Helyeslés.) 

Zsarnay I m r e : T. ház ! Komárom városa 
érdemes képviselőjének indítványa szerintem leg-
kevésbbé sincs ellentétben a miniszteri javaslattal 
(Zaj. Eláll!), és örülök, hogy épen Komárom vá
rosa érdemes képviselője fogta föl és tette ma
gáévá a miniszteri javaslatnak azon pontját, 
melyet én is képviselői állásomnál fogva köte
lezettnek éreztem magamat, hogy a ház figyel
mébe ajánljak. I g a z , már a t. miniszterelnök 
úr is emiitette, hogy a kormány belenyugszik az 
indítványba, mert már a kormány a szerkezetbe 
beszőtte, mikor jelesen azt mondja, hogy azon 
esetre: „ha a t. ház kívánná, 6' felsége kormánya 
kész a hadkiegészítés szükségére vonatkozó-adato
kat egy e czélra a múlt törvényhozások példájára 
kiküldött bizottsággal közölni.u Előttem ezen pont 
mint oly nagy horderejű tűnt föl, hogyha annak 
előtte volt bizalmam a mostani kormányhoz és 
tagjaihoz, most még nagyobbodott bennem e bi
zalom a kormánynak azon tagja iránt, ki azt in
dítványozta, hogy ezen pont ide jőjön, és az egész 
minisztérium iránt, mely ezen pontot ide bele

szőtte. Mert, t. ház , emlékezzünk vissza az 1830-
diki országgyűlésen azon rendkívüli küzdelemre, 
melyben akkor ügyekezett az országgyűlés kivívni 
a nemzetnek azon legnagyobb jogát, melyet az
előtt soha biztositani nem birt, a ..jus belli et pa
cis." Nézzük meg egész történelmünket : arra 
nincs eset, hogy a képviselőház kényszeritette 
volna a kormányt, hogy adja elő az okokat, miért 
kívánja az ujonczokat. (Zaj)És ez csak az akkori 
viszonyok közt sikerült a nemzetnek, ezen nagy
szerű jogát kivívni, miszerint csak akkor ajánl 
meg ujonczokat, ha fölvilágosittatik a kormány 
által az iránt, hogy miben áll annak szükséges
sége. És íme, most minket hiv föl a mostani kor
mány, hogy a nemzet ezen jogával éljen, és ezen 
jogot most tettleg is kívánja gyakoroltatni. Ezen 
oknál fogva úgy vélem, hogy a minisztérium már 
mintegy megadta ugyanazt, a mit Komárom vá
rosa érdemes képviselője kivánt. Én is szükségét 
látom annak, mert ezen tárgyról már tettem több 
képviselőtársaim előtt említést; de ők azt mond
ták, hogy teljes bizalommal vagyunk a kormány 
iránt, s azért ezen eljárás nem szükséges. ígende, 
f. ház, egyik idő ellensége a másiknak. Ki tudja, 
meddig lesz nekünk olyan kormányunk, mely 
iránt mi tökéletes bizalommal lehetünk ? pedig az 
oly kormány is fog ujonczokat követelni. Én nem 
akarnék oly praecedentiát, hogy ha később vala
mely kormány ujonczot követel a nemzettől, az 
azt mondhatná, h o g y : „Máskor sem használta a 
nemzet ezen jogot, máskor sem kivánt fölvilágosí
tást a szükség okaira nézve; tehát miért most?" 
Én tehát részemről azon tekintetből, hogy küldött
ség neveztessék ki, és a kormány annak mondja 
meg a szükségnek okait, részemről is pártolom az 
indítványt. Nem vagyok azonban azon nézetben, 
hogy az országgyűlés küldöttsége, a mi neki ott 
mint titok elmondatott, azt az egész háznak el
mondja. Jól emlékszem, midőn Gyulai horvátor
szági bán először küldetett ki, akkor is megmon
dotta a szükség okát, s a nemzet örült, hogy ezen 
jogot legalább kivívta. Kívánnám tehát ezen kül
döttséget kiküldetni. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt képviselőház ! Előre 
bocsátva, hogy az általam igen tisztelt miniszter
elnök úr által előhozott hasonlatosság a jelen in
dítványra azért nem illik, mivel ezen indítvány
ban bennefoglaltatik az, hogy azon küldöttség 
csak azokat referálja az országgyűlés elé, mik az 
állam érdekeivel össze nem ütköznek, akkor pedig 
az interpellatióban olyan kívántatott, a mi az ál
lam érdekeivel összeütközött — mondom, ezt elő-
rebocsátva — magára az indítványra nézve rövi
den mondom el nézetemet. Én ezen bízottság ki
küldetését, még pedig az indítvány értelmében 
leendő kiküldetését igen szükségesnek ta r tom: 
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mert bár a miniszteri javaslat szól arról, hogy 
kész a minisztérium egy küldöttség előtt föltárni 
azon okokat, melyek a hadkiegészítés szükségét 
kimutatják, engem ezen kijelentés ki nem elégít. 
Én azt tartom, t. ház, hogy midőn a nemzet újra 
alakított kormányát ezen átmeneti korszakban min
denben segíteni akarja, az átmeneti nehézségeken 
tulemelni kívánja, ugyanabban JBLZ időben ezen 
háznak minden egyes tagja megfontolni köteles 
azt, vajon jelen van-e e körülmény, mely követeli, 
hogy a törvényeket a szükség miatt mellőzzük ? 
Véleményem szerint a hadkiegészítés szükségének 
kimutatása nem elegendő, de régi törvényeink 
még fenállván, nem is egészben törvényes, mivel 
az országgyűlés a competentia ideáját soha el nem 
fogadja. Szerintem itt arról van szó, vajon a hon 
biztossága megkivánja-e azt, hogy törvényeink 
azon rendelete, miszerint ujonczot csak megkoro
názott király által szentesitett törvény következté
ben lehet kiállítani, mellőztessék ? és igy vélemé
nyem szerint a kormány ennek szükségét is hi
vatva van ezen küldöttség előtt kimutatni. Nézetem 
szerint ezen küldöttségnek nem lesz föladata, hogy 
ha a közlésekben olyan foglaltatnék, a mit köz
hírré tenni, az államérdek csonkitása nélkül, nem 
lehet, nyilvánosságra hozni, és ezt az indítvány 
sem foglalja magában; de én ezen szükségnek 
minden esetre kimutatását kívánom azért, hogy 
tultehessük magunkat a salus rei publicae ked
véért, a mi suprema lex est, a fenálló törvénye
ken ; különben ha ezen szükség ki nem mutattathat
nék, nem látnám annak okát, miért kelljen egy 
pár hónap eltelte előtt, a mikor a koronázás úgy 
is megtörténik, a törvény tői eltérni. (Zaj.) Szerin
tem tehát, ha a kérdéshez szólani akarunk, ezen 
szükség kimutatása mulhatlanul megkívántatik. 

Óhajtanám részemről azt is, hogy a minisz
térium az ujonczállitási föltételeket is akkorra, ha 
lehet, közölje, vagy legalább némely pontokra 
nézve nyilatkozzék a ház előtt: mert, ha én az 
ujonczokat inegajánlandóknak, azaz a miniszté
riumot fölhatalmazandónak fognám is vélni arra, 
hogy kiállitsa az ujonczokat, abba soha belenyu
godni nem tudnék, hogy ez ujonczok közöl csak 
egy is német ezredekbe soroztassék. (Helyeslés a 
hal oldalon.) Másodszor ily kérdés például ez : 
Tudjuk, hogy az eddigi ujonczállitásoknál a he
lyettesítést az ország mindig megengedte. Ezt én 
helyesebb módnak tartom azokra nézve, kik ma
gokat a katonaság alól ki akarják menteni, mint a 
most divatozót, mely jelentékeny kiváltási összeg 
letételében ál l : mert tudjuk, hogy a mostani meg
váltási nagy összeget letették az a tyák; de ennek 
letétele mellett sem kevesbedett az ujonczok szá
ma, hanem a baj hárult azokra, kik a megváltási 
összeget letenni képesek nem voltak. Ha tehát a 

minisztérium azon állapotban van, hogy az ujon-
czozási föltéteteleket közölheti a küldöttséggel, azt 
óhajtom, hogy közölje; ha nem közölheti, legalább 
az iránt kívánnám biztosítani magamat, hogy a 
fenálló törvények értelmében fog-e eljárni az ujoncz-
állitás föltételeinél? Ezen fenálló törvények közt 
foglaltatik a 48-iki törvényekben az, hogy a ma
gyar ujonczok csak magyar ezredekbe Boroztas
sanak. A minisztériumnak ezen kijelentésével én 
be fogom érni; de azt óhajtanám, hogy ezt a ház 
előtt is nyilvánítsa. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
minisztérium javaslatának második pontjában ki
mondotta azt, hogy az ujonczállitás közelebbi föl
tételei a minisztérium előterjesztése folytán később 
fognak megállapittatni; tehát azért nem szólottam 
e tárgyról, mert a kormánynak épen az voltczélja, 
hogy ezen föltételekről külön javaslatot terjeszt 
elő. Azonban igen méltányosnak látom előttem szó
ló képviselő urnák azon megjegyzését, miszerint ő 
óhajtaná — mielőtt ily átalánosságban megszavaz
tatnék — tudni, vajon a törvények értelmében 
szándékozik-e a-minisztérium az ujonczozást meg
tenni, és különösen vajon a magyar katonák a ma
gyar ezredekbe fognak-e helyeztetni? E tekintet
ben én részemről azon megnyugtatást adhatom, 
hogy a kormánynak is szándéka volt ezt a javas
latban előhozni, és igy a kormány a maga részé
ről igen szivesen elfogadhatja ezen nézetet. (He
lyeslés.) 

Várady Gábor: Én t. képviselőtársam 
Ghyczy Kálmán indítványát a minisztérium hatá
rozati javaslatának bevezetésével öszhangzásban 
állónak látom. Ebben a bevezetésben az áll, hogy: 
„ha a t. ház kívánja, ő fölsége kormánya kész a 
hadkiegészítés szükségére vonatkozó adatokat qgy 
e czélra kiküldött bizottsággal közölni." Mit mon
danak, t. ház, a minisztérium által idézett törvé
nyek? mit mutatnak múlt törvényhozások pél
dái? Az 1840. II . t. czikket nem emlitem, mert ott 
csak átalános kifejezés használtatik a szükség 
iránti fölfödözés tekintetében. Sokkal határozot
tabban, sokkal körvonalozottabban mondja ezt az 
1830. VII. t. ez.,a melyben e szavak állanak: „de 
subversantibus rerum externarum adjunctís, ac de 
actuali militiae hungaricae statu edoeti, cognita ne-
cessitate, ín moderno rerum extraordinario situ, 
instar subsidii, absque ullain futuram consequentia" 
stb. Ghyczy képviselőtársunk indítványában sem
mi egyéb nincs, mint a mi ezen t. czikkben van, 
és mely törvényre, illetőleg az előbbi törvényho
zások példájára a minisztérium is hivatkozott. Ghy
czy képviselő indítványában az is van, hogy az 
ujonczállitás közelebbi föltételei terjesztessenek a 
képviselőház elé. Ezen ujonczállitás föltételeiről 
hasonlag határozottan rendelkezett az 1830. évi 
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törvényhozás, melynek példájára a minisztérium 
javaslatában hivatkozott. Ennem láthatok t. Ghy-
czy képviselőtársam indítványában mást, mint a 
mit a minisztérium javaslatának bevezetésében 
megígért. Ennélfogva pártolom Ghyczy képviselő 
társam indítványát. 

Károly i Ede g r : A mi az ujonczozás jogát 
és az ország részéről való rendelkezést illeti, arról 
szólni nem akarok; de hogy az sarkalatos jogunk, 
azt az egész haza tudja: és épen azért, mert sarka
latos jog, fő és kiváló kötelességet ruház reánk 
mint képviselőkre. Nem akarom tagadni a szüksé
get ; de más részről födözve akarok lenni küldőim 
irányában, hogy mi nem könnyedén, hanem va
lóságos és alapos meggyőződés után határoztunk 
országunk' legdrágább kincse fölött. Ennélfogva, 
t. ház, a mi az első részét illeti Ghyczy képviselő 
indítványának, ugy látom, hogy az t. miniszterel
nökünk javaslata következtében kielégítő, mert 
kijelenti a kormány, reááll, hogy bizottság ne
veztessék ki, a mely bizottságnak azon meggyőző
dést fogja nyújtani, hogy csakugyan szükség van 
és valóban szükséges ezen igen fontos lépés. De a 
másik részre nézve nem vagyok megnyugtatva ; 
pedig uraim, midőn ezen kérdést megtekintjük, 
okvetlen két szempontból kell azt megitélni: elő
ször t. i., hogy a szükség valódi-e? és másodszor, 
miiven azon súly. azon teher, melyet a nemzetnek 
el kell vállalnia ? Ez pedig nem lehet másként, ha 
csak a rendszerről némi fölvilágositásokafc nem ka
punk, vagy mi, vagy azon bizottság, mely ki fog 
neveztetni, mert épen attól füg-g, hogy 48,000 em
ber sok-e vagy kevés : mert 48,000 ember a véd-
rendszer szerint a hosszabb capitulationalis időben 
igen sok; azon uj rendszer szerint pedig, melyet a 
világujság'ból, mint politikai hírt tudunk, nem 
épen sok volna. Azért ismét fölszólítom a t. minisz
tériumot, szíveskednék azon óhajtást, mely nem 
csak a magunk, de küldőink megnyugtatása tekin
tetéből is áll, teljesíteni. Pártolom Ghyczy Kál
mán indítványát. 

Szentk irá ly i M Ó r : T . ház! Ha Ghyczy 
Kálmán képviselőtársunk indítványa csak annyit 
foglal magában, mennyi eddig is hasonló alkalom
mal az országgyűlésnek gyakorlatában volt, akkor, 
azt hiszem, azon részletezés, mely ezen indítvány 
formájában benfoglaítatik, fölösleges : mert azt 
a gyakorlatot, melyet eddig az országgyűlés tar
tott, föl lehet találni az országgyűlési irományok
ban ; ha pedig mást foglalna magában, mint a 
a volt gyakorlatot, a mint az országgyűlés hason
ló alkalommal cselekedett, akkor, ugy hiszem, 
most a régi gyakorlat változtatására annyival ke-
vésbbé van alkalom és szükség, mert azok az or
szággyűlések, melyek ezek előtt, t. i. 1830-ban, 
1839-ben ujonczokat ajánlottak, nem egy magyar 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . m. 

kormány, hanem a birodalmi kormánynyal állván 
szemben, annyival nagyobb óvatossággal kellett 
figyelni minden körülményre, midőn az ujonczál-
litás követelése előterjesztetett, minthogy nem volt 
előttök oly kormány, mely meggyőződhetett volna 
saját maga azon szükségről, mely szükségnek az 
ország kirekesztőieg engedhetett. A mi a régi szo
kást illeti, én azt gondolom, a minisztérium azon 
javaslatában, mely itt az 1, 2, 3, 4-ik alineában 
foglaltatik, a régi szokás tökéletesen benne van : 
mert azt mondja, hogy a múlt országgyűlések 
példájára kiküldendő választmány elé fogja ter
jeszteni azon adatokat, melyek a hadkiegészítés 
szükségét kimutatják. S e tekintetben nem az van 
mondva, a mit Bónis Sámuel képviselőtársunk 
mondott, hogy a hadkiegészítés szükségét akarja 
kimutatni, hanem az, hogy a hadkiegészítés szük-
gére vonatkozó adatokat fogja előterjeszteni : a mi 
pedig egészen különböző, mert ez adatok nem csu-

! pán az ujonczok számára, hanem a politikai con-
stellatiók mi karban létezésére vonatkoznak, k ö-
vetkezőleg nem csupán azt foglalják magokban, a 
mit Bónis Sámuel képviselőtársunk bennök találni 
gondolt. 

A mi a föltételeket illeti: igaz, hogy a fölté-
j telek előre tudása az ajánlásra nézve befolyással 
j is lehet; de viszont az ajánlás maga, ha a föltéte-
I lek, melyeket a ház utólag megszavaz, el nem fo-
: gadtatnak, a föltételt is megsemisiti. Ezen két föl

tétel egymással oly összeköttetésben van, mint a 
eonditio és conditionatum; de az ujonczállitás szá
mára e conditiók, úgy gondolom részemről, lénye
gesen nem folyhatnak be, a mennyiben pedig lé
nyegesen befolynak, azok meg fognak állapíttatni 
későbben, ha majd a minisztérium törvényjavasla
tot fog előterjeszteni, és akkor mindazon könnyebb-

j ség, melyet csak eszközölni lehet, az ujonczok ki
állításánál alkalmazható lesz; én legalább azt hi
szem, a ház nem csak megfogja szavazni, hanem 
ki is keresi, hogy azoknak, a kiket a teher érni 
fog, megszerezze azon vigasztalást, melyet meg le
het szerezni hasonló körülmények közt. Egyéb
iránt egy lényeges föltétel már magában ezen ha
tározati javaslatban is foglaltatik, mert azt mondja 
a 3-dik pont: „A törvényhozási utón jövőre életbe 
léptetendő védrendszer minden kedvezményei szint
úgy, mint terhei és kötelezettségei, a most kiállí
tandó ujonczokra is kiterjesztendők lesznek." 
Ez oly lényeges föltétel, a mely mindent magában 
foglal. Ha a védrendszer egyszer megállapíttatik, 
a minek pedig rövid időn meg kell állapíttatni, sek-
kor azon védrendszer föltételei ránk mindnyájunk
ra egyenlően terjesztetnek ki, ekkor ezen föltételek 
alól azokat sem lehet kivenni, a kiket most kiállí
tunk. Ha tehát ezek terhesebb föltételek állat állít
tatnának most ki, mint a milyen föltételek megál-

29 
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lapitattnak majd a védrendszer átalános megál
lapítása alkalmával, ezen föltételek rajok nézve 
meg fognak könnyittetni; ha pedig könnyebb föl
tételek alatt állittatnak ki most az ujonczok, mint 
az ország minden lakosaira nézve az átalános véd
rendszer kiszab, igen természetes, hogy ezen fölté
telek őrájok is ki fognak terjesztetni, mert ezen 
ország semmiféle lakosa magára nézve akármifé
le tekintetben kiváltságot nem igényelhet. 

A mi azon gyakorlatot illeti , melyet az 
országgyűlések e tekintetben követtek, ez ki van 
fejezve a mai miniszteri határozati javaslatban is, a 
hol az mondatik: „hogy ő felsége kormánya kész 
a hadkiegészítés szükségére vonatkozó adatokat 
egy eczélraa múlt törvényhozások példájára kikül-
dendő bizottsággal közölni." 

A mi a föltételeket illeti, t. ház ! ezekre nézve 
a 3-ik pont oly lényeges fölvilágosítást foglal ma
gában, mely mellett azt mondhatjuk, hogy akár
mifél ék legyenek azon föltételek — melyeket meg
határozni egyébiránt a ház hatalmában áll — azon 
föltételek mindig csak ideiglenesek lesznek, s ha
tározattá csak akkor válnak, ha a védrendszer meg
állapíttatik. 

Ezeknél fogva én tökéletesen kielégítőnek tar
tom a miniszteri javaslatot; részletezését pedig, a 
mint az Grhyczy képviselő' társam indítványában 
foglaltatik, miután hivatkozás van az eddigi gya
korlatra, nem tartom szükségesnek : tehát a minisz
ter előterjesztését pártolom. (Helyeslés.) 

A mi a kiküldendő bizottság számát illeti, nem 
lényeges ugyan előttem, de tán 15 tag mégis sok 
lenne, elegendő volna 10 tag is. (Fölkiáltások : 
Elégtiz!) 

I v á n k a I l i ire: Azoknak, miket e tárgyra néz
ve el kívántam mondani, legnagyobb részét Grhy
czy Kálmán és Bónis Sámuel képviselő' társaim 
sokkal jobban elmondották, mintsem én képes vol
nék. Ismétlésekbe esni nem akarok, s azért ezen 
részét eló'adandóimnak mellőzöm. 

T. ház ! kénytelen vagyok s kötelességem ki
jelenteni, hogy rám megnyugtatólag hatott minisz
terelnök úrnak azon jelentése, hogy az ujonczok 
kizárólag a magyar ezredekbe fognak beosztatni, 
azokat a kormány csak is a magyar hadsereg ki
egészítésére fogja használni. Annál megnyugtató
ban hatott az r á m , mert tudom, hogy az előbbi 
kormányrendszer alkalmával igen sok magyar 
hadfi osztrák ezredekbe soroztatott, és különböző 
testületek kiegészítésére használtatott föl, melyek 
magyar hadosztályoknak nem tekinthetők. Én pe
dig — mint ismételve volt alkalmam, bár más he
lyen, kiemelni — igen nagy súlyt fektetek arra, 
hogy a magyar hadsereg minden néven nevezendő, 
egy hadsereg kiegészítéséhez szükséges hadosztály
ból álljon, s így remélhető, hogy ezen ujonczok 

nem csak a fenálló sorezredek kiegészítésére, ha-
nem egyszersmind azon hadosztályok fölállítására 
is fognak használtatni. 

E g y körülményre vagyok bátor figyelmeztet
ni a miniszterelnök urat, mint honvédelmi minisz
ter t , mely bizonyosan ismert előtte, azonban — 
mert épen a napokban személyesen fölszőlittattani 
az érdeklettek által — föl kell azt említenem. Történt 
ugyan, hogy honfitársainknak egy része a közel 
múlt hadjáratban fogságba esvén és ott önkéntes 
csapatokbaállván, visszatértük után osztrák ezredek
be soroztattak és ott igen szigorú fegyelemben tartat
nak. Miután most oda jutó ttunk, hogy 6' felsége alkot
mányunkat vissza állítván, a felelős kormányt kine
vezte, azt vélem, remélhetem, és akarom erősen 
hinni, hogy minden kétely megszűnt, és mert ezen
túl csupán a törvény értelmében fogunk kormá
nyoztatni , s ő felsége a törvényt mindenki által 
tiszteletben fogja tartatni, e honfiaknak magyar 
ezredekbe visszasorozása semmi veszélylyel nem 
jár. Erre kívántam figyelmeztetni a miniszterel
nök urat. 

A többire nézve Grhyczy Kálmán tisztelt kép
viselő úr indítványát pártolom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ú g y látom, abban 
mindnyájanan megegyezünk, legalább ellene nem 
mondott senki, hogy egy, több vagy kevesebb tag
ból álló bizottság választassák a ház által , mely 
megtekintse a minisztérium által bemutatandó ada
tokat ; azonban eltérő nézet mutatkozott itt az iránt, 
hogy minő utasítással küldessék ki ezen bízottság. 
Én részemről azon utasításra nézve, melyet tisztelt 
barátom Grhyczy Kálmán indítványában elmondott, 
a miniszterelnök úr által kifejtett aggodalmat nem 
értem: mert azon utasítás ugyanaz , nielylyel az 
1836, 39, 40-dík évbeli országgyűlés alkalmával 
is ki volt a bizottság küldve; ha tehát az 1839—40-
diki országgyűlésen ezen ily utasítással kiküldve 
volt bizottságban volt annyi politikai belátás, hogy 
azokat, a miknek közlése az ország érdekére nézve 
veszélyes lett volna, nem közölte, azt gondolom, 
föl lehet tenni a mostani küldöttségről, hogy ha 
ezen utasítással fog kiküldetni, ha azon adatok, 
melyeket a minisztérium közölni fog, olyanok lesz
nek , hogy nyilvánosságra hozni az ország érde
keinek veszélyeztetése nélkül nem lehet, ugyanazt 
fogja tenni, a mit ezelőtt annyi évvel ugyanily 
utasítással kiküldött bizottság tett. En tehát ré
szemről e tekintetben semmi aggodalomnak alap
ját nem látom. 

Másik, a miről eltérő nézet uralkodik — a 
mennyire fölfogni képes voltam —• az, hogy a mi
nisztérium egyidejűleg terjeszsze elő — mert az 
van az indítványban — az ujonczállitás módját 
és föltételeit. Én részemről az indítványban ezt is 
helyesnek találom, s azt gondolom, ez nem akadá-
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lyozhatja meg az indítványnak elfogadását. Ré
szemről azt nyilvánítom, hogy az ujonczállitás meg
adásának föltételéül tekintem mindazokat, a miket 
t. Bónis Sámuel képviselő társunk fölemiit. Ha a 
minisztérium, midőn a bizottság jelentése a ház elé 
kerül, el fogja mondani mindazokat, a mik ben
nünket megnyugtathatnak az iránt , hogy a tör
vény értelmében fog az ujonezkiállitás történni, 
ha szinte a legutolsó részletekig nem megy is, indo
kolni fogja, hogy addig nem mehet: én azt hiszem, 
hogy azon biztositásokkal be fogom érni; de most 
részemről ragaszkodom az indítvány azon részé
hez, és kérem a t. házat, hogy azt, a mint van, fo
gadja el. 

Én azon meggyőződésben vagyok, hogy mind
nyájan érezzük azt, miszerint nekünk az ország és 
a trón védelméről gondoskodnunk kell. És azt hi
szem másfelől, hogy mindnyájunknak éreznünk 
kell azt is, hogy ily irányban gondoskodni addig. 
míg azt pár hónap múlva teljes törvényes úton 
nem tehetjük, csak ugy érezhetjük hivatva magun
kat, ha a szükség oly természetű, hogy annak tel
jesítése rövid haladékot sem szenvedhet, és nagyon 
sajnálnám , ha bárki akár arra magyarázná, 
hogy én nem óhajtok az ország kötelezettségének 
eleget tenni, akár arra, hogy nem viseltetem bi
zalommal a magyar felelős kormány jó indulata 
iránt. De ha megtagadtatnék tőlünk , hogy törvé
nyes módon bizottságilag meggyőződést szerezzen 
magának az országgyűlés mindazon irányban, 
kénytelen volnék ellene szavazni: kénytelen, mert 
az én meggyőződésem szerint e fontos kérdésben 
nekem, mint képviselőnek, nem szabad csak szemé
lyes bizalmamat kérdezni, hanem kötelességem, mi
előtt terheket rónak a népre, meggyőződnöm, hogy 
az szükséges. (Helyeslés a bal oldalon.) 

SzaplOnCZay Józse f : Szentkirályi Mór 
Pest Józsefvárosa érdemes képviselője, ugy lát
szik, hogy — midőn az 1839—40-ki eljárást ösz-
szehasonlitotta a mostani miniszteri előterjeszt-
vényben foglalt azon ajánlattal, hogy a küldött
ség kibocsátásába vagyis kiküldésébe maga is be
leegyezik, s ennélfogva az indítványt egészen mel
lőzendőnek véli — ugy látszik, mondom, a képvi
selő úr feledé azon különbséget, mely létezik a fölhí
vott múlt viszonyok és a mostani országgyűlés 
közt. Akkor az országgyűlés oly törvényes alak
zatú volt, hogy hozhatott törvényeket; most pedig 
azon kívül áll, t. i. nincs koronás fejedelme. Én 
tehát ezen okból látom szükségesnek, hogy a mo-
tivatio épen ugy, a mint az indítványban van, vé
tessék be a jegyzőkönyvbe : igazolni akarom a há
zat mind jövőre, mind a jelenre az iránt, hogy 
miért kénytelenittetett a ház — be nem várva azon 
időt, midőn törvényhozás utján hozhatta volna 
meg ezen törvényjavaslatot, hanem azt meg kel

lett előznie — miért kénytelenittetett az ujonczokat 
megígérni. 

A mi Szentkirályi képviselő által fölhozott 
azon indokot illeti, hogy t. i. ki van fejezve azon 
előterjesztvényben, miszerint a most megajánlandó 
ujonczok azon kategóriákba fognak esni, s azon 
jótéteményekben s terhekben kell részesülniük, 
melyeket utóbb a védrendszer fog megállapítani : 
e szerint fölösleges most előre kimondani a kiállí
tási föltételeket: én részemről megkülönböztetem 
a kiállítási föltételektől a szolgálati föltételeket : 
mert a szolgálatra nézve, hogy t. i. hány eszten
deig és minő föltételek alatt lesznek kötelesek szol
gálni, az igen is a majdan megállapítandó véd
rendszer szerint lesz alkalmazandó; de mikép lesz
nek ezen ujonczok jelenleg kiállitandók, az most 
előre meghatározandó. Én tehát nem tartom azt 
fölöslegesnek, hogy a képviselőház előre értesítve 
legyen a felől, mikép lesznek ezen ujonczok kiál
lítva ; és csak is a kiállítás módjára terjeszkedem 
ki, nem pedig a szolgálati időre és magára a szol
gálatra. 

Ennélfogva ragaszkodom Grhyczy Kálmán 
indítványához. 

P a t a y I s tván : Nagyon rövid leszek. (He
lyeslés.) T . ház ! Ha a 48-iki törvények volnának 
megtámadva, azoknak ótalmazására nem csak 48 
ezret, (Zajos derültség,) hanem többet is ajánlanék. 
és ugy hiszem, a honnak minden fia önként 
is fölállana azoknak védelmére; de most nem aka-

| rok ajánlani, mert meg akarom tudni, a magyar 
| hon van-e megtámadva, vagy annak megkoroná-
j zandó királya? Ha ez van megtámadva, akkor 
I adok ; (Zaj) különben hozzák vissza a magyar ez

redeket a hon határai közé, adjanak a szegény be-
'•• sorozott magyar katonaságnak magyar tiszteket, 

és akkor azok meg fogják menteni a magyar ha
zát a pokol kapuja előtt is. (Zajos derültség.) Epén 
ezért tehát, mei-t ezt tudni akarom, (Derültség) sza
vazok Grhyczy Kálmán indítványa mellett. (Sza
vazzunk !) 

Böszörményi László : T, ház! A közel 
múlt idő. fájdalom, nagyon szomorúan igazolta, 
hogy a haderő csak akkor felel meg kellően hiva-

| tásának, ha azt a lelkesedés vezeti a csatatéren. 
| Kell, hogy Magyarország és a király védelme lel-
\ kesedett hadsereg által teljesíttessék. Kérdem a t. 

házat, vajon elérhető-e azon lelkesedés, ha az 
ujonczok megajánlása, besorozása nem közmeg
nyugvással teljesíttetik? Meg is felelek magam e 
kérdésre: hogy ez alig lesz különben elérhető, ha
nem csak úgy, ha ez ország lakossága és magok 
azon besorozandó ujonczok tudni fogják, hogy az 
országgyűlés bizonyosan minden körülményt szám
ba vett annak megbirálása körül, van-e szükség az 

' ország lakosai vérének föláldozására. Fölkérem a 
29* 
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t. házat, méltóztassanak ezt figyelembe venni, mél
tóztassanak oda működni, hogy e megnyugvás 
átalános legyen, hogy igy remélhető legyen azon 
lelkesedés, melyre rnulhatlan szükség van, hogy 
a védelem biztos és sikeres legyen. Hogy e meg
nyugvás megtörténhessék, valóban nélkülözhetet
len Grhyezy Kálmán indítványának elfogadása. 
De hiszen, t. képviselők, én úgy is azt vettem észre, 
hogy a t. miniszterelnök úr Bónis Sámuel képvi
selő társunk előadása folytán, ha nem is a részié- j 
tekben, de átalánosságban megnyugodni látszott 
abban, hogy az ujonczok kiállítása törvényes föl
tételek mellett történjék : épen ezért tán csak az 
időben lenne némi különbség, és azon egy pár 
napban,mely ezen föltételeknek formulázására szük
séges volna; és azt hiszem, midőn az egész házban 
nyilvánul a készség, hogy szükség esetében meg
ajánlja a szükséges védelmet, ugyanakkor semmi 
aggodalom nem lehet az iránt, hogy egy pár napi 
halasztás veszélyeket idézne elő Azért fölkérem a 
t. házat a közmegnyugtatás, a lelkesedés előidéz-
hetése szempontjából az indítvány elfogadására. 
(Szavazzunk !) 

Somss ích P á l : T. ház! Ha a miniszteri 
előterjesztésben föltétlenül kívántatnék, hogy a ház 
ajánlja meg* a 48 ezer ujonczot : érteném azon kö
vetelő fölszólalásokat, melyek e szükségnek kimu
tatását sürgetik; érteném t. indítványozó bará
tomnak előadását is, mert tökéletesen osztozom 
ama nézetben, mely szerint nem csak rendkívüli 
átmeneti állapotunkban, hanem bármi rendkívüli 
esetekben, valahányszor az alkotmányos kormány 
akár rendkívüli segélyt, akár rendkívüli megsza
vazást kíván a háztól, mindig okadatolását vagy 
nyíltan, ha lehetséges, vagy ha azt a körülmények 
meg nem engedik, zárt ülésben, vagy küldöttség 
előtt nyilvánítsa vagy fejezze ki. Ámde a minisz
teri előterjesztésben és javaslatban világosan ki 
van mondva, hogy ha a t. ház kívánná, ő felsége 
kormánya kész a hadi kiegészítés szükségére vo
natkozó adatokat egy e czélra a múlt törvényho
zások példájára kiküldendő bizottsággal közölni. 
Ugyanabban olvassuk azt is, hogy az ujonczálli-
tás közelebbi föltételei a miniszteri előterjesztés 
folytán később fognak megállapittatni. E szerint 
tehát a közlések sürgetését nem látom helyén; az 
indítványozónak kívánságát pedig fölöslegesnek 
tartom, mert a mit ő óhajt, az már előre is meg 
van adva, sőt a miniszterelnök úrnak magyará
zata által még inkább világosan kifejezve. Az pe
dig, a mit indítványozó úr az eddigi szokás sze
rint követel most i s , hogy t. i. azon bizottság, 
mely ez iránt ki lenne küldendő, vizsgálja meg a 
szükségnek valódiságát, és ez iránt nekünk jelen
tést tegyen, egyszersmind az állitásnak föltételeit 
dolgozza ki, vélekedésem szerint jelen viszonyunk

hoz nem illik. Helyén volt az akkor, a mikor fele
lős kormányunk nem levén, mindenekről magunk
nak kellett gondoskodni, az initiativaróliígy, mint 
az ellenőrködésről ; holott most felelős kormány 
fogja előadni azon föltételeket, és mi leszünk az 
ellenőrködök, és ha azok nem felelnek meg a mi 
nézeteink szerint a jelen viszonyoknak, ^ikkor meg 
fogjuk tenni észrevételeinket. 

En a miniszteri előterjesztést tökéletesen eor-
rect és alkotmányos tekintetben minden aggodal
mat eloszlatónak tartom. Pártolom mindazt érde
mileg, a mit Grhyezy Kálmán képviselőtársam 
mondott, de fölöslegesnek tartom és magát az in
dítványt nem helyeselhetem. Pártolom a minisz
teri előterjesztést. 

GajzágÓ S a l a m o n : Több képviselő társam
tól hallottam azon megjegyzést, hogy a Grhyezy 
Kálmán képviselőtársunk indítványozta bizottsá
got azért kivánják kiküldetni, hogy az meggyő
ződést szerezvén magának az ujonczállitás szüksé
gességéről, az iránt a ház elé kimerítő, részletes je
lentést terjeszszen, és ez által azon felelősségnek 
eleget tegyen, melyet érzenek akkor, midőn a 
nemzet legszentebb vagyonáról, t. i. a véréről való 
rendelkezésről van szó. Az ügy ezen fontosságát 
és felelősséget, t. ház , magam is érzem; de bajo
san hiszem a beadott indítvány által a kívánt czélt 
elérhetőnek, különösen az indítvány azon része 
által, melyben az indítványozó maga is fölmen
tetni óhajtja a kiküldendő bizottságot oly tárgyak 
előterjesztésétől, melyeknek közlése az ország ér-1 
dekeit veszélyeztethetné. Ha ugyanis azon bizott
sággal a szükséges adatok közöltetni fognak, az, 
természeténél fogva, nem lesz fölhatalmazva épen 
a legfontosabbakat elénk terjeszteni: és igy, ha a 
bizottság meg is győződik az elébe terjesztett fon
tos adatok folytán az ujonczállitás szükségességé
ről, ép azért, mert azon adatokat el kell hallgatnia, 
bennünket nem győzhet majd meg, és mi nem jö
hetünk oly állapotba, hogy a szükségességet át
látva, hozzászólhassunk. Osztozom tehát a minisz
teri előterjesztés azon részében, mely régibb tör
vényhozásaink példájára egy bizottságot kíván 
kiküldetni, mert én egy részről a minisztérium fe
lelősségében, más részről majdan kiküldendő társa
ink hazaszeretetében és azonos érdekében bízva, 
tökéletesen meg vagyok nyugtatva. A mi pedig 
a beadott indítvány másik részét illeti, erre nézve 
egyetértek Somssich képviselőtársam azon nézeté
vel, hogy most felelős kormányunk lévén, annak 
kötelessége az illető törvényjavaslatokat elénk ter
jeszteni, nem pedig — mint hajdan volt — a bi
zottságnak. 

G h y c z y K á l m á n : Jogom lévén a vita bere-
I kesztése előtt néhány észrevételekre válaszolni, e 



XCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marez. 2. 1867.) 229 

jogomat csak igen rövid nyilatkozattal fogom gya
korolni. 

Azon okokról, melyekkel az ujonczállitás sür-
getőssége indokoltatik, nem kívánok szólani, mert 
ezek tárgyalása más időre és alkalomra tartozik. 

Az igen tisztelt miniszterelnök úr, illetőleg a 
minisztérium, midőn határozati javaslatát előter
jesztette, kijelentette, hogy kész lesz a ház kívána
tára adatokat közölni; a házat illeti tehát ez iránt 
kívánságát nyilvánítani: és ez oka annak, hogy ez 
iránt indítványt tenni kellett. Somogymegye 
egyik választó kerülete érdemes képviselője fölös
legesnek tartja mindemellett ezen indítványt azért, 
mert azt, a mi benne foglaltatik, a miniszterelnök 
úr már megajánlotta elébb. Ha ez így van, akkor 
indítványom elfogadását előre várhatom; ha pe
dig inditványom el nem fogadtatik, akkor csodál
nom kell, hogy Somogymegye egyik választó ke
rületének érdemes képviselője a miniszterelnök 
úr indítványában indítványomat már előre elfo
gadottnak jelenti k i , és ő részéről ezen indítványt 
mégis el nem fogadja. 

A mit tisztelt képviselő barátom mondott, 
hogy nem helyes a parlamenti kormányrendszer 
mellett, hogy a kinevezendő bizottság dolgozza ki 
az ujonczállitás módját és föltételeit : ez indítvá
nyomban nem is foglaltatik. Indítványomban csu
pán az foglaltatik, hogy az ujonczállitás módja és 
föltételei a minisztérium által kiküldendő bizottság 
jelentésével egyidejűleg terjesztessenek elő. 

Zsarnay képviselő úr azt mondotta, hogy 
1830-diki esztendő előtt nem volt példa arra, hogy I 
az ország a kormányt az ujonczállitás okainak 
fölfedezésére kényszeritette volna. Ebben igaza 
van a t. képviselő úrnak, mert minden előző ese
tekben a kormány fölszólitás nélkül megmondotta 
az okokat, melyek alapján neki az ujonczállitásra 
szüksége volt. 1790-ben történt az első ujonczálli
tás, 1830 előtt 1811-ben volt az utolsó ujonczálli
tás, és ezen idő alatt mindig háborúk, véres har-
czok voltak : nem volt szükség tehát soká az uj-
jonczállitás okait kutatni. Egészen más eset volt 
azonban 1830-ban, midőn az ujonczállitás békés 
időben először kéretett. 

Azon kérdésre, hogy inditványom nem egye
zik meg az eddigi gyakorlattal, Tisza Kálmán ba
rátom már megfelelt. Részemről is csak azt mond
hatom, hogy ezen indítvány szövege azon utasí
tásból van merítve, melylyel egy hasonló országos 
bizottság Í840-ben kiküldetett. 

A mennyiben pedig az mondatott, hogy a 
parlamentalis kormányrendszerrel nem egyez meg 
ezen eljárás, ei're nézve az alapeszme, melyből ki
indulok, ez : alkotmányunk visszaállíttatott; ez azt 
jelenti, hogy visszaállíttattak törvényeink, visszaál
líttattak törvényes erejű szokásaink is. Mindamel

lett tehát, hogy parlamentalis kormányunk van, 
ezen törvényeink most is teljes érvényben vannak 
és nekünk eljárásunkban zsinórmértékül szolgál
nak. Ugyanezen tekintetből követendőnek tartom 
azon törvényes szokást is, mely az ujoczálíitásról 
eddig országgyülésileg mindig gyakorlatban volt, 
és ragaszkodom az indítvány utolsó pontjához, 
mely az ujonczállitás módját és föltételeit a minisz
térium által a bizottságnak jelentésével egyidejű
leg kívánja beadatni, ragaszkodom pedig azért, mert 
az ujonczállitás módjának és föltételeinek megál-

I lapitása mindig egyidejűleg tárgyaltatott s hatá-
i roztatott el magával az ujonczállitás kérdésével. 

Mindezeknél fogva részemről tovább is ra
gaszkodom indítványomhoz. 

E l n ö k : Arra nézve nincs véleménykülönb
ség, hogy az ujonczállitás szüksége egy bizottság 
előtt födöztessék-e föl vagy ne ? A t. ház egyetér-
tőleg kívánja ezt. (A jobb oldalról fölkiáltások: Nem!) 
Az eltérés ott van, vajon a miniszteri előterjesztés 
4-ik pontja szerint küldessék-e ki a bizottság, vagy 
pedig Grhyezy Kálmán indítványa szerint? A mi
niszteri előterjesztés hamarább lévén beadva az in
dítványnál , úgy hiszem, mindenekelőtt arra kell 
szavazni, hogy a miniszteri előterjesztés 4-ik pont
ját elfogadja-e a ház vagy nem? (Zaj.) 

Bezerédj L á s z l ó : A kérdésre nézve vagyok 
bátor észrevételt tenni. Azt hiszem, itt átalában a 
miniszteri előterjesztés felett nem szavazhatunk, 
mert először szükséges megtudni azon bizottság- ál-
tal, vajon előáll-e azon mulhatlan szükség, mely a 
katonaság megajánlását, igényli: mert ha elfogad
nék az egész szerkezetet, akkor természetesen fö
löslegessé válnék mind a bizottság kiküldése, mind 
a szükség megtudása. Ú g y vagyok meggyőződve, 
hogy az elnök úr által előadott kérdés tökéletesen 
szabatosan van formulázva és csak arra szavaz
hatunk. 

TiSZa K á l m á n : Én is csak a kérdéshez aka
rok szólni. Megvallom, a kérdésre így szavazni nem 
lehetne, a mint az ki van tűzve, mert legalább ma 
is azt tettük, midőn a másik tárgyban a miniszteri 
előterjesztés fölött tanácskozván, szavaztunk, hogy 
csak a határozati javaslatra szavaztunk. Es az or
szággyűlés elé vitatkozás és szavazás végett szerin
tem csak a határozati javaslat tartozik, nem pedig 
a minisztérium indokolása. Már pedig a miniszté
rium ajánlata nem a határozati javaslatban van. 
hanem az indokolásban. Én úgy fogom föl a dol-
arot, hogv a minisztérium az indokolásba úgy oda 
tesz egy eszmét, hogy kész lesz föl világosítást adni; 
ezen eszme itt fölkar oltatott, s arra nézve egy in
dítvány tétetett le a ház asztalára. Az én meggyő
ződésem szerint tehát itt ezen kérdésnél a szavazat 
alapját az e kérdésre nézve beadott indítványnak 
kell képezni. Lehet természetesen a felett is sza-
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vazni átalánosságban, hogy elfogadja-e a ház a bi- j 
zottság eszméjét ? lehet azután szavazni arra, hogy , 
elfogadja-e ugy, mint fogalmazva van, vagy némely 
módositással ? (Helyeslés.) 

KlirCZ G y ö r g y : A beadott indítványnak épen 
ugy, mint a miniszteri javaslatnak,két tárgya van: 
az első az, vajon szükségesnek találja-e a ház a 
minisztérium által ajánlott küldöttségnek elfogadá
sát és kiküldetését. Nézetem szerint először az volna 
szavazattal eldöntendő, vajon a kiküldetés szüksé
gesnek tartatik-é ? a másik kérdés pedig az volna, 
azon utasítási móddal kivánja-e a ház a küldöttsé
get kiküldeni, melyet Ghyczy képviselő társunk 
indítványozott, \ágy pedig esak azon utasítással, 
melyeta miniszteri elő'terjesztvény ajánl? és akkor 
a szavazás azon sorban mehetne, a mint azt elnök 
úr kijelentette. 

Szentk irá ly i M ó r : A fenforgó kérdéshez 
akarok szólani. Azt gondolom, a miniszteri javas
latnak 4-ik pontja nem motivátio, hanem esak 
ajánlat: mert az, hogy a minisztérium az ujonczál-
litás szükségének fölfedezésére kész , midőn azt a 
ház szükségesnek látja egy régi szokás szerint ki-
küldendő bizottság előtt, az nem motiválja azt, 
hogy 48,000 ember ajánltassék-e meg, vagy több 
vagy kevesebb; ez bizonyos eljárási modor, me
lyet javasol a minisztérium, és a mely nem motí
vuma azon 4-ik pontnak, mely a határozati javas
latban foglaltatik. De van ezen javaslat irányában, 
melyet indítványnak lehet tekinteni, az eljárás 
módjára nézve egy elleninditvány. Ezen ellenindit-
vány Ghyczy Kálmán képviselő társunk által ada
tott be. It t tehát két indítvány áll egymás ellené
ben, mely mindkettő ugyanazon egy tárgyra, t. i. 
az eljárás módjára vonatkozik. A ház szabályaimit 
rendelnek e részben, a t. elnök úr jobban tudja, Én 
tehát tígy tartom, hogy az első inditványra nézve 
először szavazzunk, és ha az elvettetnék, akkor ve
gyük elő a második indítványt. (Helyes!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. Igen természetes, 
hogy mindenekelőtt arra kellett volna szavazni, 
hogy a bizottságot elfogadja-e a t. ház vagy nem ; 
de miután látom, hogy erre közakarat van . . . (Köz
beszólások : A kérdés nincs jól föltéve ! Zaj.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A kérdést először és mindenekelőtt azon értelem
ben óhajtanám föltétetni, mint az a miniszteri elő
terjesztésben foglaltatik. E kérdés lényegében igen 
eltér attól, melyet Komárom városa érdemes kép
viselője formulázott, és ezt nem tekinthetjük egyéb- [ 
nek, mint módositványt épen a minisztérium által 
formulázott paragraphus ellenében. Ennélfogva a 
ház szabályainak értelmében kívánom a kérdést 
föltétetni, ugy a mint eredetileg és eló'ször a ház
nak benyujtatott. A kérdés így lenne fölteendő: 
Elfogadtatik-e azon kívánat, hogy ő felsége kor

mánya a hadkiegészítés szükségére vonatkozó ada 
tokát egy e czélra a múlt törvényhozások példájára 
kiküldött bizottsággal közölje ? Erre lehet igennel 
és nemmel felelni. Ha ezen kérdés el találna esni, 
következnék Komárom városa érdemes képviselő
jének módositványa. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! A kérdéshez 
akarok egy pár szóval járulni. Valóbarfnem értem, 
miért nem helyesli a t. ház az elnök úr által föltett 
kérdést: mert az ellen csakugyan nem volt itt egy 
ellenszó se, hogy bizottságot kell kiküldeni. s igy 
magára a kérdésre szavazni egészen fölösleges. A 
miniszteri előtérj esztvényben az áll, hogy ha a ház 
kívánja bizottság kiküldését, ez előtt számolni fog. 
Erre nézve, ha a ház kívánja, maga tette meg az 
ajánlatot s a miniszterelnök úr nyilvánította, hogy 
bele nyugszik: tehát ez sem lehet szavazás tárgya, 
miután ellenvélemény nem adatott be, s maga a 
minisztérium nem ellenzi. Szavazás tárgya lehet 
csak az, hogy azon részletezés szerint történjék-e 
a bizottság eljárása, tulajdonképen jelentéstétele, 
és hogy a minisztérium, ugyanezen jelentése alkal
mával, a föltételeket is bejelentse-e a háznak, vagy 
ne ? Csupán azon mellék kérdésekre történhetik te
hát a szavazás. Azért az első kérdésre fölösleges
nek tartom a szavazást; hanem azt óhajtom, hogy 
tétessék föl azon mellékkérdés, vajon a küldöttség 
olyan részletes jelentést tegyen-e a házhoz. mint 
indítványozva van, vagy pedig ne ? Másodszor, 
hogy a minisztérium az ujonczozás föltételeit ugyan
azzal terjeszsze-é elő, vagy pedig ne? 

Szent ivány i Adol f : Épeu azon körülmény, . 
hogy az indítvány a miniszteri eíőterjesztvénynyel 
találkozott a bizottság kiküldésére, egyszerűsíti a 
kérdést. Az én fölfogásom szerint a kérdés ugy te
hető föl, vajon azon bizottság kiküldendő-e a mi
niszteri előterjeszímény értelmében, vagy pe
dig az itt tett indítvány értelmében? (Jobb felöl: 
Nem helyes! Zaj.) 

E l n ö k : Én most sem tudom a kérdést más
ként föltenni, mint ugy, hogy fölkérem a t. házat, 
hogy azok, a kik a bizottságot a miniszteri elő'ter
jesztvény szerint kívánják kiküldeni, azok kelje
nek föl. (Megtörténik.) A többség a bizottságot a 
miniszteri előterjesztés szerint kívánja kiküldeni. 
Most véleménykülönbség van még arra nézve, 
hogy 15- vagy 10 tagból álljon-e a bizottság? 

Bónis Sámuel: T. ház! Miután énszerin
tem a Komárom városa képviselője által előadott 
módositvány és a miniszteri javaslat közt az a kü
lönbség, hogy az egyik szól csak a hadkiegészí
tési adatok előterjesztéséről, a másik pedig arról, 
hogy mutattassák ki azon szükség, hogy a koro
názást megelőzőleg kell a háznak az önvédelemről 
gondoskodni; miután ezen miniszteri javaslatot 
csak imént Pest városa egyik 'érdemes képviselője 
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úgy magyarázta, hogy abban már benne foglal
tatik annak a szükségnek leendő kimutatása is, 
hogy előleg kell intézkedni a, háznak, mielőtt a ko
ronázás megtörténnék, és igy a törvények értel
mében: kérdezem, hogy a minisztérium ily érte
lemben vette-e javaslatát ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Ez 
a kérdés nem vonatkozik arra, a mire szavaztunk. 
Egyszerű a kérdés; de okvetlen a minisztérium
nak előbb-utóbb jogában lesz azt mondani, hogy 
kérjük e kérdést máskor föltenni, mert igen bajos 
rá felelni. Ezen eset jelenleg nem áll elő'. Fölfogá
som szerint a kormány bátran nyilváníthatja azt 
a mi a dolog természetében fekszik: a mint ki lesz 
az ujonczállitásnak jelenlegi szüksége mutatva, 
ki van mutatva az is, hogy nem lehet a koronázás 
tényét bevárni, hanem előbb kell azt megtenni. Ez 
magában involválja azt, a mit kérdezni méltózta
tott, és én a dolgot másként fölfogni képes nem va
gyok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak most a bizottság szá
mára nézve szavazni. (Fölkiáltások: Tiz.'J Tehát 
méltóztassanak azok, a kik tíz tagot kivannak, föl
kelni. (Megtörténik.) A választandó bizottság tiz tag

bólfog állani. Azt hiszem, a szavazás mindjárt ezen 
ülésben megtörténhetnék? (Többen: Most!) Tehát 
méltóztassanak a szavazati czédulákat beadni. íMeg-
történik.) A szavazatok beadása megtörténvén, nincs 
egyéb hátra, mint hogy a szavazatokat a jegyző 
urak összeszámítsák s az eredmény kihirdettessék. 
E végre az ülést fél órára fölfüggesztem. 

(Félórai szünet után:) 
Zeyk K á r o l y (f>glalja el az elnöki széket.) 
J o a n n o v i c s G y ö r g y j e g y z ő : A szavaza

tok eredménye a következő. Összesen beadatott 
235 czédula, ebből kettő üres volt. A jelen volt 
képviselők közül 6-an nem szavaztak, a többi nem 
voltjelen. Aszavazáseredménye a következő: Szent
királyi Mór kapott 231, Somssich Pál 228, Justh 
József 221, Hollán Ernő 221, Bethlen Farkas gr. 
220, Joannovics György 218,Semsey Albert 211 , 
Bezerédj László 210, Horváth Lajos 210, Trifu-
nácz Pál 206 szavazatot. 

E l n ö k : Kérem a t, megválasztott tagokat, 
méltóztassanak a miniszterelnök fölszólitására meg
jelenni a tárgyat megvizsgálni. A közelebbi ülés 
ideje a szokott módon fog közzé tétetni. 

Az ülés végződik esti 9 1/2 órakor. 

1867. marczius 4-dikéu 

' S z e n t i v á n v i K á r o 1 v e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Milkovics Zsigmond megbízó levele; Boros Gábor ós neje kérvénye, hogy fiók protestáns 
iskolába járhasson; Kemény Lajosé a népnevelés és néptanitók sorsa javitása iránt; Buják elöljárósága panasza Pillicz Dániel al-
bérnök ellen ; Móga Jeromos és társai kérvénye hagyatéki illetöségök kiadatása iránt. A marcz. 2-dikán kiküldött bizottság beadván 
jelentését, a ház a kormányt az ujonczok kiállítására fölhatalmazza. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József 6., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
vezeti Dimitrievics Milos, a szólani kívánók neveit 
jegyzi Joannovics György. 

Az utolsó ülés jegyzőköny ve fog hitelesíttetni. 
Joannovics György jegyző {olvassa, a 

marczius 2-kán este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Csengery I m r e : T. ház ! A jegyzőkönyvben 
mostanában gyakran előfordul egy kitétel, melyre 
nézve észrevételemet előadni kötelességemnek tar
tom. A jegyzőkönyvben az mondatik, hogy a mi
niszteri előterjesztésben foglalt ajánlatot akáz„nagy t í 

többséggel elfogadta. Ez oly kifejezés, a melynek 
jegyzőkönyvben helyét soha nem látom. A hol sza
vazás történik név szerint, a szám szerinti eredmény
nek természetesen be kell menni a jegyzőkönyvbe ; 
a hol azonban a szavazás másféle módon történik, 
ott azon körülmény, hogy „nagy" vagy „kisft 

I többség döntött-e, nem tesz különbséget; ha pedig 
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^egyszer beleteszszük a jegyzőkönyvbe, hogy vala
mely inditvány „nagy" többséggel elfogadtatott, 
máskor meg kihagyjuk, akkor a kis többség és a 
nagy többség között oly különbség állíttatik elő, | 
a melynek helyes értelme a parlamentáris életben 
nincs. Kérem tehát a jegyzőkönyvből ezt a szót : 
„nagy többséggel" kihagyatni, és csak a „több
séggel" szót használtatni. (Maradjon a mint van!) 

Elnök". Méltóztatik a t. ház e szót : „nagy" 
kihagyatni, vagy megtartatni? (Maradjon!) A kik 
e szót „nagy" a jegyzőkönyvben megtartani kí
vánják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak fölkelni azok, kik kihagyatni ki-
vánják. (Megtörténik) A többség e szót „nagy" ki
hagyatni kívánja. 

Joannovics György jegyző: A tegnapelőtti 
ülés jegyzőkönyvében tehát e kifejezés fog hasz
náltatni: „szótöbbséggel." 

Elnök: Az időközben beérkezett irományok 
fognak bemutattatni. 

Milkovics Zsigmond, Komárommegye nagy-
igmándi választó kerületében megválasztott képvi
selő bemutatja megbízó levelét. Az állandó igazoló [ 
bizottságnak adatik át. 

Boross Gábor és neje. nagy-kőrösi lakosok, 
fióknak a ref. iskolába járhatását, az ottani plébá
nos Gyurinka Antal gátló rendszabályai ellenére, 
megengedtetni kérik. 

Kemény Lajos, veszprémmegyei Soly köz
ségben' ref. tanító, a népnevelés és a tanítók sorsa 
javítását eszközöltetni kéri. 

Buják, nógrádmegyei község elöljárói, Pilliez J 
Dániel izraelita albérnök visszaéléseit s kihágásait j 
panaszolván, orvoslást kérnek. I 

Móga Jeromos és érdektársai, zarándmegyei j 
lakosok, árvapénztárilag kezelt hagyatéki illetősé- | 
gök kiadatását kérik eszközöltetni. 

Mindezen folyamodások akérvényi bizottság- I 
Bak adatnak ki. 

Kapi renden van a miniszteri előterjesztések | 
tárgyalása. 

Azon bizottság, melyet a t. ház kiküldeni 
méltóztatott az ujonczállitás szükségének megtu
dása végett, munkálatát befejezte ; de jelentése 
letisztázva még nincs, most tisztázzák le : addig 
tehát, míg ez elkészül, az ülést fölfüggesztem. 

(Másfél órai szünet) 
Halász Boldizsár képviselő úr a házszabályok 

39-dik §-a értelmében szólni kivan. 
Halász Bo ld i z sár : T .ház! A házszabályok

nak 39-dik §-a értelmében napirendet kívánok in
dítványozni, mely így hangzik : „A bizottsági je
lentések, rendkívüli eseteket kivéve, fölolvasás 
előtt legalább három nappal előbb kinyomatva 
szétosztatnak a háznak tagjai közt." Azért voltam 
kénytelen a bizottsági jelentés fölolvasása előtt ' 

szólalni föl, mert ha azt bevárom, találkozott volna 
bizonyosan, ki rám olvassa az azután következő 
40-dik §-t, mely igy hangzik : ,,A bizottsági jelen
tés fölolvasása után á ház vagy azonnal tanácsko
zás alá veszi azt, vagy pedig időt határoz e végre." 

T. ház! Itt másról szó sem lehet, mint rend
kívüli esetről. Már az adóügy kérdése tárgyalá
sakor volt szerencsém az 1715-ki 8 t. ez. 2 és 3-dik 
§-ait felolvasni, melyek azon rendkivüli esetekre 
vonatkoznak, midőn a ház az ujonezok megsza
vazásáról ki nem egészített alakban, vagy rendki-
viilileg is intézkedhetnék. Miután ezen t. czikk az 
1741. évi 22-dik törvényczikk által is meg van 
erősítve, méltóztassanak megengedni, hogy azt 
fölolvassam : „ 1 . §. Ut nempe in nullo alio casu, 
quam ubi vei inopina hostilis in regnuni Hungá
riáé irruptio. vei flagrantis, directe regnuni hoc 
tangentis belli ratio ordinarium dietalem eoncur-
sum impediverit; prae specificato articulo denota-
tus regni coneursus locum habeat." 

Miután tehát a fölolvasandó bizottsági jelen
tés szoros kapcsolatban van azon nagy fontosságú 
miniszteri határozati javaslattal, sőt annak alapjá
ul tekintendő, ámbár a hivatkozott házszabályban 
három nap van engedve a megfontolásra: részem
ről ahhoz szorosan nem ragaszkodom, hanem a 
minisztérium, illetőleg a ház többsége iránti 
deferentiából — mert tudom, hogy e fölött sürge-
tőleg óhajtanak intézkedni—-megnyugszom abban, 
hogy ezen bizottsági jelentés még ma kinyomat
ván, holnapután, azaz huszonnégy óra múlva tár
gyalás alá jöhessen. Kérem tehát a t. házat, mél
tóztassék indítványomat már csak azért is elfogadni, 
mert itt nagy fontosságú adóról, t. i. véradóról, pol
gártársaink életéről van szó. Mert bár Horácz 
mondja azt: „Dulce et decorum est pro patria 
móri." mégis, ugy vélem, azt nem szerette volna 
magára alkalmazva látni. Kötelessége tehát a t. 
háznak, hogy midőn ily fontos kérdés- forog fen, 
legalább 24 órai időt engedjen azon szükségek 
kimutatásának átnézésére, melyek a bizottsági je
lentésben hihetőleg benfoglaltatnak. (Helyeslés a 
bal oldalon. Élénk felkiáltások jobbról ; Nem lehet!) 

SomSSich P á l : Ugy hiszem, t. ház, hogy a 
mit előttem szólott képviselőtársunk kíván, az meg
van : mi napirenden vagyunk. A felelős miniszté
rium néhány nap előtt négy javaslatot terjesztett 
a ház elé ; a ház elrendelte azok fölvételi rendét, 
első helyre tűzvén ki a közteherviselésre vonat
kozó előterjesztését, azután második helyre az ujon
ezok tárgyában beadott javaslatát; az elsőt szom
bati ülésünkben végeztük el, a másodikat pedig 
ugyanaz nap estve kezdtük meg ; ennek tárgya
lása alkalmával Komárom városa t. képviselője in
dítványt tett, melynek azon része, hogy az ujoncz
állitás szükséglete bizottság által constatáltassék, 
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elfogadtatott ; és ennek következtében a ház által 
egy bizottság ki is küldetett^; ez eljárván teendőiben, 
most jelentését beadja ; ezen jelentés a tárgyalás 
folyamához tartozik, és akár szóval is teljesíthető 
lett volna; és csak nagyobb szabatosság végett 
formuláztatott ; benne legfeljebb az lesz, hogy a 
bizottság meggyőződött vagy nem győződött meg 
a szükségességről; a ház pedig ennek alapján to
vább haladván, nem fog egyebet tenni, mint a napi 
rendet folytatni, és a már megkezdett tárgyalást 
a miniszteri javaslat fölött folytatván, be is fejezni. 
Véleményem szerint tehát a napirenden vagyunk. 
(Helyeslés.) 

Szentk irá ly i Mór: T. ház! Ha a ház tár
gyalásának objectuma a kiküldött bizottság jelen
tése volna ; akkor az indítványt tevőnek igazsága 
volna, de a ház által kiküldött bizottság jelentése 
legfeljebb csak egy indokot fog képezni azon tár
gyalás folyama alatt, mely a napi rendre kitűzött 
tárgy fölött folytattatni fog. Én tehát azt hiszem, az 
indítványt tevőnek a ház szabályai szerint nincs 
jogos követelése arra, hogy oly dologra, mely tu
lajdonkép nem is tartozik tárgyalás alá, tűzzünk ki 
határnapot. (Helyeslés.) Ha a választmány jelentése 
a tárgyalásnak objectuma volna, azt kellene meg
vizsgálni, vajon azon választmány helyesen járt-e 
el vagy nem ? lehet-e azon bizottságnak hinni 
vagy nem ? Én azt hiszem, erről semmi szó sem 
lehet. A bizottság a maga jelentését beadta: ha a t. 
ház azt helyesnek elfogadja és megnyugszik benne, 
ez egy motívum ; ha nem, ez is motívum ; de tár
gyalási napot kitűzni a bizottság jelentésére nem 
lehet. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Az indítványt tevő
nek észrevételére megjegyzem, hogy ezen házszabá
lyoknak előbbi paragraphusát is figyelembe venni 
méltóztassék. Ott oly indítványról van szó, melynek 
tárgyalása a bizottsághoz lett utasítva; ezen bízott
ság azt ülésében fölveszi,akkor ottmeghányja.megví-
tatja, s az iránt javaslatot terjeszt a ház elé; ezen 
bizottsági javaslat rendeltetik a ház szabályai ál
tal kinyomatni. De itt ezen eset nem fordul elö, 
mert nem az indítvány tárgyaltatott a bizottság 
ál tal , következve munkálata nem vonathatik a 
ház szabályainak ezen szakasza alá. Azért azt hi
szem, nem alkalmazható a jelen esetre az indítvá
nyozó által fölhozott szakasz. 

Madarász József : Én épen ellenkező véle
ményben vagyok Bezerédj László képviselő tár
sunkkal. Én is azonmegelőző 38-dik szakaszból kö
vetkeztetem Halász Boldizsár előadásának helyes
ségét : mert az kétszer kettő n é g y , hogy napi 
renden van a miniszteri előterjesztés az ujonczok 
tárgyában (ez a ház tanácskozás alatti inditványa), 
e közben azonban a 38-dik szakasz szerint, a ház 
kivánata és miniszteri beleegyezés folytán, nevez-
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tetett ki tegnapelőtt azon bizottság ; s ezen a 38-dik 
pont szerint kinevezett bizottság teszi most jelenté
sét a háznak. Szabadságában van a háznak bármit 
határozni; de a ház szabályai szerint nem lehet el
vitatni, hogy a 3 9-dik §-ban megállapított szabály, 
épen igy a 38.-dik szabály szerint kiküldött bizott
ság jelentést tevén, annak a szabályok szerint még 
három nap utáni tanácskozás alá vétele rendeltetik 
el. Nekem tehát, ki az időre nézve hozzájárulok 
Halász Boldizsár indítványához, lehetetlen a kép
viselőháztól azt nem kérnem, hogyha a létező sza
bály most ellenkeznék is óhajtásaikkal, legyenek 
szívesek azt teljesiteni. 

Z s a r n a y l m r e : T. ház! (Szavazzunk!) Ha 
szavazni méltóztatnak, elállók a szótól. 

Halász Bold izsár : Mint indítványozó még 
i egyszer szót kérek. 

Zsarnay Imre : Ez esetben én is szót kérek S 
— Tisztelt ház! Bevallom, magam is azok közé 
tartoztam, kik szükségét látták annak, hogy tudja 
meg a ház a kormánytól, mi okból kívánja az ujon-

' czokat. De midőn e nyilatkozatomat tevém, már 
akkor kimondtam, hogy ezt annál inkább teheti és 
köteles a kormány tenni a képviselőház megnyug
tatására, mert bizonyosan, a mint az történt 1830-
ban — amikor hozatott, szerintem, azon határozat, 

! melyre hivatkozás történt, hogy a nemzet követel-
I heti ezt, és a kormány tartozik megtenni — mint 
i akkor, mikor az történt, ugy bizonynyal az ország

gyűlés most sem fogja dobra ütni azon okokat, 
melyek a kormány részéről elő fognak adatni. É n 
tehát ezen oknál fogva, megvallom, csodálkozom 

| még azért is, miért követelik, hogy az eddigi gya
korlat ellenére most kinyomassanak és a világ elé 
bocsáttassanak «z okok. Tisztelt ház! Méltóztassék 
megengedni: én is tudom azt, hogy a nyilvános
ság az alkotmányos szabadság fő paizsa; de van
nak oly okok és viszonyok, midőn nagy szabad-
elvüséggel, a nyilvánossággal — kivált ott, hal 
ily fontos ügy, polgártársaink élete forog kérdés
ben — valóban veszélyes élni. Halász Boldizsár t. 
képviselőtársunk előhozta, hogy itt a polgárok vére 
forog kérdésben: hiszen ezt mindenki tudja; de 
vajon nem lenne-e veszélyes ezer meg ezer eset
ben, ha a tövényhozás, minden európai diplomatiá-
nak ellene, már előre dobra ütné, hogy ezért vagy 
azért kér ujonczot ? (Hisz nem erről van a szó!) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Csak néhány szót aka
rok mondani, különösen Madarász képviselőtársunk 
előadása folytán. 0 hivatkozik a házszabályok 
3 8-dik és 3 9-dik szakaszaira, hivatkozik pedig, hogy 
kimutassa, miszerint csakugyan elébb ki kell nyo
matnia a bizottság jelentésének, mielőtt a minisz
térium határozati javaslata tárgyalás alá vétetnék. 
Én nem látom át, mikép kívánná ezt a 39-dik sza
kasz : nem látom, mert az nem szól határozatlanul 
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és föltétlenül, hanem föltételesen még az esetre is, 
lia a bizottsági javaslat azon tekintet alá esnék. Azt 
mondja, hogy a bizottság jelentése „rendkívüli ese
teket kivéve* . . . Tehát be kell még elébb bizonyí
tani, hogy a rendkivüliség nem forog fen. Véle
ményem szerint azt lehetetlen bebizonyítani előbb, 
csak miután a bizottsági jelentés fölolvastatott: 
mert a minisztérium a határozati javaslatot azért 
nyújtotta be, mert meggyőzó'dött a sürg-ető szük
ségről. H a helyes-e meggyőződése, az iránt kivánt 
ismét a tisztelt ház meggyőződni, és azért küldött 
ki bizottságot. E bizottság jelentését kell tehát meg
hallgatnunk , hogy meggyőződjünk, vajon csak
ugyan fenforog-e a sürgetős szükség. 

Halász Bo ld iz sár : Mint indítványozónak 
jogom van indítványom támogatására még egy
szer fölszólalni. A házszabályok csak rendkívüli 
esethez kötik a ki nem nyomatást. Azon képviselő 
urak, kik indítványom ellen fölszólaltak, úgy mint 
az előttem szólott érdemes képviselő úr, a rendkí
vüli esetekről tettek említést. Én ezt megengedem. 
Egyébiránt igazuk van azoknak, a kik azt mond
ják, hogy hiszen napirendre van kitűzve a minisz
teri határozati javaslat. De függőben van az azért, 
mert, a mint a minisztérium maga is megígérte, és 
a ház elhatározta, meg akarunk győződin azon 
rendkívüli szükségletről, ha nem lehetne-e bevár
nunk a kiegészítésre nézve a koronázást. T. ház ! 
ha e szabály nem léteznék is, vagy ha még a ház
szabályok ellenére- is kellene e 24 órát megadni: 
azt hiszem, kötelessége a háznak e rendkívüli eset
ben kérésünket — midőn mi is meg akarunk győ
ződni, hogy mulhatlanul szükséges-e a 48 ezer 
ujoncznak megajánlása — figyelembe venni. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Senki sem lévén följegyezve, szava
zás alá bocsátom a kérdést. Méltóztassanak azok, 
kik Halász Boldizsár képviselő úr indítványát el
fogadni akarják, fölállani. (Megtörténik.) A t. ház 
az indítványt nem fogadja el. | 

Következik a kiküldött bizottság jelentésének 
fölolvasása. 

H o l l á n ErnÖ e lőadó (olvassa azon bizott
ságnak jelentését, mely az ujonczállitás szükségére vo
natkozó adatok kitudása végett a ház által ki volt 
küldve:) „Kiküldetvén a képviselőház által azon czél-
ból, hogy az ő fölsége magyar minisztériuma által 
előterjesztendő adatokat a múlt törvényhozások 
példájára megtekintsük, s azok nyomán a fen- j 
fox'gó szükségről biztos tudomást szerezvén, azt a 
háznak bejelentsük: folyó év márczius 3-án ösz-
szegyültünk, miniszterelnök úrral értekeztünk, s 
az általa előadott közlések és kimutatások folytán 
a következőket van szerencsénk előterjeszteni : 

„Európának majd minden államaiban sokkal 
nagyobb jelenleg a minden pillanatban harczkész 

seregnek száma, mint ezelőtt volt, s meggyőződ
tünk miniszterelnök úr előadásából is, hogy majd 
minden állam most is folyvást fokozza védelmi 
erejét, különösen az átalános hadkötelezettség alap
jára fektetett védrendszer elfogadása által. 

„A haderőnek ezen átalános szaporítása le
hetetlenné teszi, hogy egyes állam e részben el
maradjon a nélkül, hogy saját biztosságát kocz-
káztassa, Miniszterelnök úrtól azon megnyugta
tást vettük ugyan, hogy az európai államok vé
delmi erejének ezen folytonos kifejtése még nem 
foglalja magában valamely fenyegető háborúnak 
jelét, hanem, miután korunkban a háborúk na
gyon gyors lefolyásúak, minden állam a nem várt 
háború lehetőségének esetére is készen akar állni. 

„Megvagyunk győződve, hogy e kényszerű
ség alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. A véd-
rendszernek átalakítása, az átalános védelmi köte
lezettségnek czélszerü alakban leendő elfogadása 
lesz kétségtelenül azon eszköz, mely utóbbra a 
harczképes és harczkész erőnek lehető legna
gyobb kifejtése mellett legtöbb költségkíméléssel 
is jár. De azt híszszük, hogy az államnak gondos
kodni kell azon időre nézve is, mely a védrend
szer átalakításának végleges megállapításáig, s 
egy uj rendszernek tettleges életbeléptetéséig fog 
folyni, szóval gondoskodni kell a jelenről s a leg
közelebbi jövőről, s a hadsereget addig is oly álla
potban kell föntartani, mely az államot minden 
lehető veszélytől megóvhassa. 

„Előbbi időkben Magyarországban a hadsereg 
időnkinti kisebb hiányainak pótlása hadfogadás 
által történt, háború esetére nagyobb számú ujon-
ezokat ajánlott az országgyűlés, sőt, midőn szüksé
ges volt, személyes és portális insurrectiót is ren
delt. Midőn pedig 1830-ban a capitulatió rend
szere behozatott, a hiányokat, melyek annak foly
tán a hadseregben időnkint támadtak, figyelembe 
véve, szabad ajánla,t útján gondoskodott az ország
gyűlés arról, hogy a hadsereg kellő erőben fen-
tartassék. 

„Korunkban már csak kiképzett katonaság 
szolgálhat biztos védelmül, a hadfogadások meg
szűntek, a nemesi fölkelések, demokratikus átala
kulásunknál fogva is, úgy hiszszük, be fognak ol
vadni az átalános védelmi kötelezettségbe. 

„A védelem jelen szükségeit illetőleg tehát 
arra nézve kívántunk mi fölvilágosítást miniszter
elnök úrtól, hogy tekintve Európa egyéb államai
nak nagyszámú hadseregét, és azon kényszerűsé
get, melynél fogva mi sem mulaszthatjuk el, hogy 
saját állami biztonságunkról gondoskodjunk, van-e 
hadseregünk oly állapotban, hogy e czólnak meg
feleljen ? és ha nincs, mennyi a pótlandó szám ? 
végre hogy e pótlás megajánlása rögtön szüksé
ges-e, vagy a koronázásig elhalasztható-e ? 
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„Az elénk terjesztett adatokból meggyőződ
tünk, hogy ő fölségének összes seregei s a magyar 
sereg is, ámbár a háború előtt sem haladták meg 
számban az állam biztos megvédésének igényeit, 
részint a háború eseményei és fáradalmai által, 
részint az által, hogy azok, kik a capitulátiót ki
szolgálták , időnkint folyvást elbocsáttatnak és el 
is bocsátandók, számban megfogyott annyira, hogy 
a hiánynak mulhatlan pótlására Magyarország és 
Erdély részéről a kívánt 48,000 ujonez épen nem 
fölösleges, sőt mondhatjuk, elkerülhetlenül szük
séges. 

„A mi pedig a halasztást illeti, meggyőződ
tünk arról is, hogy az mindenesetre káros, sőt 
könnyen veszélyes is lehetne: mert ámbár jelen
leg, úgy látszik, háború nem fenyeget, de korunk
ban a háborúk oly rögtön támadnak, s oly gyor
san folynak le, hogy betanult harczkész sereg 
minden pillanatban szükséges lehet; s ha azon vé
delmi kötelezettséget, melylyel önmagunknak, s a 
sanctió pragmatieánál fogva ő fölsége egész biro
dalmának, különösen a többi országoknak és tar
tományoknak is tartozunk, elmulasztani nem akar
juk, a szükséges 48,000 ujoncznak megajánlását 
koronázás utánra elhalasztanunk nem lehet. 

„Ezek azok, miket alulírott bizottság, kikül
detéséhez képest eljárván, a t. képviselőháznak je
lentésképen előterjeszt. 

„Kelt Pesten, 1867-dik évi márczius 4-én. 
„Szentkirályi Mór, Hollán Ernő, Joannovics 

György, Somssich Pál, gr. Bethlen Farkas, Semsey 
Albert, Bezerédj László, Justh József, Horváth 
Lajos, Trifunácz Pál." 

Joannovics György jegyző.- Vállyi János! 
V á l l y i JánOS : T. ház ! A bizottság vélemé

nyes jelentése kételyes aggodalmaimat egyátalá-
ban el nem oszlatván, van szerencsém ezen ügy
ben egy indítványt előterjeszteni, melyet a t. ház 
engedelmével föl is olvasok. (Olvassa az indítványt:) 

„Az ujonczállitás iránti miniszteri előterjeszt-
vény irányában határozatikig mondja ki a ház, 
hogy : 

„Az ország fönálló alaptörvényei szerint csak 
a koronás király és országgyűlés egyező akaratá
val keletkező különös törvény által lehet katona-
állitást elrendelni s foganatosítani. 

„E törvényektőli eltérést csak az ország és 
királyi trón biztonságát fenyegető oly rendkívüli 
veszély indokolhatná, mely miatt a katonaállitás 
a siettethető koronázásig sem volna elhalasztható. 

„Ámbár a képviselőház kivánata folytán az 
általa kiküldött bizottság, megvizsgálva a kormá
nyi előterjesztés indokait, szükségesnek mondja is 
a kivánt mennyiségbem ujonczállitást; de mivel 
se a bizottság jelentése, se maga a kormány 
előterjesztvén.ye nem mondja határozottan, hogy 

oly fenyegető veszély forogna fen, mely a tör
vényellenes ujonczállitást koronázásig sem engedné 
halasztatni ;, sőt ellenkezőleg, mivel a veszély ily 
rendkívülisége iránt alapos kétséget támaszt azon 
körülmény, hogy a kormány még azon fölvilágo
sító adatokat sem terjesztette a ház elé, melyek a 
közérdek koczkáztatása nélkül közölhetők lenné
nek ; és e kétséget nagyon növeli azon másik kö
rülmény, hogy a kormány nem csatolta előter-
jesztvényéhez a katonaállitás föltételeit és módo
zatait, sőt ezek előterjesztését határozatlan későbbi 
időre halasztotta, mit, ha rendkívüli veszély fen-
forogna, annál kevésbbé tehetett volna, mivel e föl
tételek s módozatok rendes törvényszerű ujoncz
állitás alkalmával is mulhatlanul az ez iránti elő-
terjesztvénynyel együtt bemutatandók: a képviselő
ház tehát — ha figyelmen kívül hagyhatná is, 
hogy a törvényellenes kormány által több évig 
folytatott nagymérvű ujonczállitás a múlt évben 
nem csak az előbbi szokás szerint egyszer, hanem. 
és pedig már az előterjesztvényben említett háború 
u tán , másodszor is végrehajtatott — komolyan 
mérlegelve a kettős felelősség súlyát, melyet e kér
dés eldöntésénél érez, nem tartja magát jog-ositva 
a törvényellenes katonaállitás foganatosítása végetti 
fölhatalmazás megadására. 

„Pesten, márczius hó 4-én 1867. 
„Beadják: Vállyi János , Csanády Sándor, 

László Imre, Bobory Károly, Vidacs János, Mada
rász József, Patay István, Böszörményi László, 
Pap Pál." 

"Véleményem szerint ezen indítvány önmaga 
által indokolva levén, a ház asztalára leteszem. 

E l n ö k : Napi renden van a miniszteri elő
terjesztés fölötti tanácskozás. A kik a miniszteri 
elq'terjesztés mellett kivannak szólani, azok neveit 
Joannovics György, a kik pedig netán ellene ki
vannak szólni, azokét Dimitrievics Milos fogja je
gyezni. Most a miniszteri előterjesztés föl fog ol
vastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a mi
niszteri előterjesztést az ujonczállitás tárgyában.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Érzem a súly ne
hézségét, mely a jelenlegi átmeneti helyzetben a 

: felelős kormányra nehezül: azért, valamint min
denki e hazában és e házban, ugy én is hazfiui kö
telességemnek tartom nem neheziteni a kormány 
állását; de mint népképviselő szintén hazafi köte
lességemnek tartom ott, hol aggodalmak kelnek 
föl keblemben a nép és ország java iránt , ezen 
aggodalmaimat nyíltan és őszintén kifejezni. Föl
teszem a t. többségének loyalitásáról, hogy nem 
fogja a tiszta hazafi aggodalomnak szavait részem
ről (keblemre teszem kezemet!) és kevés párttár
saim részéről merev ellentállási vagy ellenzéki visz-
ketegnek tulajdonítani. 

30* 
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Kétségen kivül van, hogy az adónak és ka-1 
tonaságnak megajánlása a kiegészített törvényho- ; 
zási factorokat együtt illeti, t. i. a kiegészített or
szággyűlést és a koronázott fejedelmet. Való azon
ban, hogy van egy törvény, mely fentebb áll min
den positiv törvénynél, t. i. a suprema lex salus 
reipublicae, a sürgető szükség törvénye. Ezen sür
gető szükség törvényének értelmében kivánta az 
ország ő felségének felelős kormánya: 1-ör az adó
nak megszavazását, mi megtörtént; 2-or megsza
vazását a 48-ezer ujoncznak. Most egyedül az a 
kérdés, vajon ama sürgető szükség megvan-e vagy 
nincs ? A közigazgatási költségeket illetőleg a 
t. ház belátván, hogy költségek nélkül kormányoz
ni nem lehet, különböző módosításokkal ugyan, 
de mégis majdnem egyértelmüleg megszavazta 
azokat a minisztériumnak. Ellenkezőleg áll jelenleg 
a dolog: nagy része a t. háznak (nem csak ezen 
kis csoport itt) épen nincs egészen megnyugtatva 
arról, hogy a 48 ezer újoncz megadása szükséges, 
nevezetesen elmulasztatván azon kívánságnak telje
sítése, mely kifejtetett utóbbi ülésünkben Koma- ; 
rom városa t. képviselője által a kiküldött bízott- j 
ságnak utasítására, és elhagyatván szintén azon 
föltételek, melyek a minisztérium által előadandók 
voltak volna. Ismétlem, e tekintetben én részemről 
s velem bizonyosan számosan nem vagyunk meg
nyugtatva. S ha az adó kérdését én és velem né
hány elvtársaim oly fontosnak láttuk, hogy azon 
adónak megszavazását illetőleg, melyről még 1861-
ben elmondottuk, hogy nem csak a jelen, hanem 
a jövő nemzedéknek is jövedelmét kimerítette, 
s melyről ezt most sokkal nagyobb joggal elmond- ! 
hatnók, mely egy részről törvénytelen kormány- j 
nak, más részről egy idegen parlament határozata 
alapján, és a financzközegek (mint merem különp- ! 
sen megnevezni a kereseti és jövedelmi adót) egye-
dűli önkénye szerint méretett ránk, melynek ne-
meit a magyar törvény nem ismeri; ha, mondom, j 
az adó kérdését elég fontosnak tartottam én és tár
saim arra, hogy a 317 szavazat ellenére 18 szava
zattal kifejezzük külön véleményünket: sokkal sú
lyosabbnak tartom jelenleg ezen kérdést: mert 
itt nem tiz hónapról van szó, hanem a nemzet leg
nagyobb kincséről, a nemzet véréről, hogy t. i. 
48 ezer ember polgári kötelességeitől és polgári fog
lalatosságaitól elvonassék. 

Kérem már, t. ház! törvényeinkben s törté
nelmünkben számos bizonyítványok vannak arra, 
hogy az ujoncz megajánlása föltételekhez volt köt
tetve, nevezetesen 1802 és 1807-ben. Olvassuk 
1807-ben azon föltételt, hogy mindenkor a béke 
és had jogát 6' felsége az országgal együtt gyako
rolja. Ezen kívánság fejeztetett ki már akkor az 
országgyűlésen, s ezen kívánság s némi további 
föltételek, melyeket én mindenek előtt tisztába ho

zatni akarnék, mielőtt e nagy áldozat a nemzet ál
tal megajánltatnék. Nevezetesen kívánom én azt tud
ni, vajon a tisztelt felelős minisztérium, felelőssé
gére, bizonyossá teszi-e az országot arról , hogy 
ezen 48 ezer ujoncz, ha kiállittatik, csupán az or
szág védelmére fog fölhasználtatni, nem pedig oly 
ezélokra, melyekre az utóbbi háborúkban fölhasz
náltatott a nemzet vére ? Értem a schlesvig-holsteini 
háborút, mely nem volt egyéb , mint a nagyha
talmi állás phantomjának következménye ; továbbá 
az utóbbi porosz háborút, mely szintén nem egyéb 
érdekből, mint a német hegemónia érdekéből vi
seltetett. Szeretném én tudni, vajon a tisztelt mi
nisztérium biztosithatja-e a házat, hogy ezen 48 
ezer ember nem fog fölhasználtatni más, constitu-
tionalis szabadságra törekvő nemzeteknek legigá-
zására? Kívánom én, hogy ezen kiállítandó 48 ezer 
ujoncz, ha csakugyan szükséges, legyen valóban 
magyar seregnek ujoncza, mert a personal unió, 
mely eddig egyedül áll fen törvényesen, nem kí
vánja ezen kiállítandó ujonezok beosztását egy 
közös hadseregbe. Mutatja ezt például a jelenleg 
egyedül fenálló és hasonló personal uniója Svéd
és Norvégországnak. Norvégországnak egészen el-
különözött hadserege van; Norvégországnak alap
törvényei, biztosíttatva az európai nagy hatalmas
ságoktól, egyenesen kimondják, hogy idegen, svéd 
katonaság haboru esetén kivül norvég határba be 
sem léphet. Törvényeink mindenkor elkülönözték 
a miles hungarust ésmiles extraneust. Továbbá kí
vánom én, hogy azon 48 ezer ember, mint a nem
zet serege, el legyen különözve az osztrák hadse
regtől, mert megvallom, én Magyarországot Auszt
riába beolvasztva nem ismerek , hanem ismerek 
ausztriai birodalmat és mellette personal unióban 
Magyarországot. Én tehát kívánom azt is, hogy a 
birodalom biztosságával mindenek előtt biztosítva 
legyen Magyarország szabadsága is : mert nagyon 
emlékezetünkben van az 1848-diki időszak, midőn 
sokkal nagyobb ünnepélyességgel szentesittettek 
maga a koronás király által 48-diki törvényeink, 
mint jelenleg kijelentetett az alkotmány visszaállí
tása : és mégis mi lett a következése ? Következése 
lett, hogy egy bécsi camarilla az országot ininden 
oldalról megtámadta. Kérdem tehát, leszen -e ezen 
48ezer ujoncz és a magyar hadsereg azon helyzet
ben, hogy az országot netalán hasonló ármánytól 
biztosítsa ? vagy hasonló esetben az ország véde
lem nélkül lesz-e? oly esetben, mint volt 1848-9 
ben, mikor az első felelős elnökminiszter és vele 
számosan — kiknek tiszteletben legyenemiékezete 
— mártírokká lettek. Ennélfogva kérdem én, lesz
nek-e teljesítve azon föltételek, melyeket a törvény 
a magyar hadseregre nézve követel: nevezetesen, 
hogy a magyar katonaság külföldre ne vezettessék ? 
hogy idegen katonaság behozatala tilos? hogy a 
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katonaság tisztjei magyarok legyenek ? Ha telje
sítve lesznek, akkor én is hajlandó vagyok a 48 
ezer ujoncz megajánlására, és azt örömmel fogja 
teljesíteni a haza, mert biztosítva látja magát és sza
badságát. 

De mindaddig, míg mindezekről fölvilágosí
tást nem nyerek, a 48 ezer ujoncz állításának ellene 
mondok. 

KaCSkOViCS Ignácz : Előttem szóló Bobo-
ry képviselő úr azon igen szép, üdvös, általunk el
ismert elvből indul ki , hogy a nemzetnek és or
szágnak javát védeni és előmozditani kívánja. Én 
azt hiszem, a nemzet és ország javát nem akkor 
mozdítjuk elő, ha elhalasztásunk által épen azt, mi 
a védelemre szükséges, tagadjuk meg, hanem az 
által, ha kellőleg gondoskodunk azon eszközökről, 
melyek a védelmet lehetségessé teszik. 

T. képviselőtársunk a sürgős szükségről is be
szél, állítván, hogy az még nem forog fen. Ha a 
múlt nyári események nem mutatták volna ki, 
hogy seregeink nem eléggé erősek minden lehető 
támadást visszautasítani, szívesen osztoznám véle
ményében. De miután épen a múlt nyári hadjárat 
mutatta ki legpraegnánsabban, hogy hadseregünk 
nem eléggé erős, sőt még egyes ellenség leküzdé
sére sem volt képes, és külső befolyás és a biroda
lom legszebb tartományának föláldozása nélkül 
nem is lehetett volna az ellenséget határainktól 
visszatartóztatni: a tények logikáját ignorálja az, 
ki azt mondja, hogy a sürgős szükség már a múlt 
nyáron is nem forgott fen. 

Kérdem, mi indokolhatná a kívánt elhalasz-
tást? Ú g y hiszem, a ki ezt kívánja, az országgyű
lés abbeli jogában,, hogy ujonczokat megszavaz
hasson, kétkedik. Én történelmünkből tudom, hogy 
voltak idők, midőn koronázott király nem volt, és 
az ország rendéi mégis megajánlák a segitséget, 
még pedig nem csak a bel-, hanem akülháboruk-
ra is. Volt királyunk, ki sohasem volt megkoro
názva, és mégis kim volt a magyar hadsereg ; volt 
példa arra, midőn a Budára összehívott 1790-diki 
országgyűlés fölajánlott az ország védelmére nem 
csak bizonyos.számot, hanem azt mondotta, hogy 
az ország minden fegyveres erejét ajánlja föl, hogy 
a despotismus^ alatt szenvedett csorbáit az ország 
kiköszörülje. És a koronázás mikor történt ? Az 
nem is Budán ment végbe, hanem a rá következő 
évben, 1791-ben, Pozsonyban. Ha tehát őseinknek 
volt joguk még kül megtámadások ellen is fölaján
lani az ország védelmi erejét, a nélkül, hogy a ki
rály koronázását bevárták volna, annyival inkább 
van jogunk arra most, midőn a múlt évi esemé» 
nyék kimutatták, hogy hazánk határait is, megtá
madta az ellenség. 

Azon aggodalmat, vajon nem használtatnak-
e föl ujonczaink a szabadság elnyomására, azt hi

szem, eloszlathatták a múlt évi események. Ha 
Ausztria még ma is azon hatalmas erő volna, mely 
hatalmát túl a német és olasz határokon terjesz
tette? és mely a szabadságot áradatával elnyomta, 
szivesen osztanám azon aggodalmat; de a mely ha
talom medrébe teríttetett, azon meder szélein pe
dig oly hatalmak alakultak, melyek egy könnyen 
nem fogják megengedni, hogy abból ismét kilép
jen, és mely mederbe maga az ország sem fér: én 
ezen szűk meder ellenében hazámat nem féltem. 
De hogy mégis biztosak legyünk az iránt , hogy 
az absolutismus többé föl ne támadhasson, és hogy 
ujonczaink a haza érdeke ellen ne használtassanak 
föl: én ezen biztosítékot abban találom, a mit czé-
lozunk, és mit csak az által tudunk elérni, ha azt, 
mit őseink mint paritási elvet csak törvénybe ig-
tattak, az életbe is átviszszük, ha t . i. ott, hol a had
sereget és pénzt kezelik, hol az ország kül- és bel
politikája vezettetik, minden második férfin a ma
gyarok közöl való lesz, és ezek bizonyosan ős 
hazának lesznek, kik az ország érdekeit meg fog
ják óvni. Én tehát e részben aggodalomra okot 
nem látok. 

Az sem támaszt bennem aggodalmat, hogy 
az állítási föltételekről még tudomással nem bírunk: 
mert épen a minisztérium előterjesztésében látom 
azon nyilatkozatot, hogy mielőtt az ujonczállitás 
megtörténnék, a föltételek velünk közöltetni fog
nak, és azokat mi fogjuk szabályozni; mi pedig 
akkor bizonyosan úgy fogunk intézkedni, hogy 
hadseregünk csakis magyar czélokra használtassák 
föl. Tehát a kezelés maga szükségessé teszi, hogy 
a megajánlás elébb történjék meg. Ha azt akarjuk, 
hogy a hadsereg minél előbb ki legyen egészítve, 
kell a védelemre szükséges eszközöket nyújtanunk, 
melyek nélkül se a birodalom, se hazánk nincs 
biztosságban, miután már a múlt nyári események 
kimutatták, hogy a jelenlegi hadsereg azokat meg
védeni nem képes. 

Én tehát magában az előterjesztésben foglalt 
azon föltétellel, hogy t . i . az ujonzcállitás módja , a 
föltételek az országgyűlései majd közöltetni fognak, 
pártolom a miniszteri előterjesztést. 

Ragályi Ferdinánd: T. ház! Nem tartván 
magamat fölhatalmazottnak arra, hogy polgártár
saimról törvényen kívül rendelkezzem , a szóban 
forgó javaslatot nem pártolhatom. Csak azon eset
ben lehet, sőt kell megszegni a törvényt, midőn 
azt az Önfentartás ösztöne parancsolja, mert ez fö
lötte áll a törvénynek. Ezen eset kényszeritette a 
házat a len'közelebbi határozat hozatalára; de itt 
arról most szó sem lehet. En úgy vagyok meggyő
ződve , hogy azon hadsereg, melybe a kormány 
48 ezer embert akar besorozni, nem biztosítja al
kotmányos függetlenségünket se a jelenben, sőt 
annak lehetősége a jövőben sincs kilátásba hely ez-
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ve. Emlékeztetem a t. házat azon időre, midőn a 
képviselőház egész lelkesedéssel ajánlott meg 200 
ezer embert, de azon hitben, hogy arról a magyar 
felelős kormány közvetlenül rendelkezik. Most en
gem ezen hit nem táplálhat, sőt oly előzmények 
történtek, hogy ennek lehetősége jövőre is kétség
be vonathatik. Azért tehát nem pártolom a javas
latot. 

Besze J á n o s : T. képviselőház! {Eaüjuk! 
Halljuk!) Bobory képviselőtársunk azzal kezdette 
beszédét, hogy nem szándékozik nehezíteni a fele
lős magyar minisztérium működését, és én hiszem, 
hogy lelkében az van megirva; de midőn haszta
lan aggodalmakkal, nem indokolható félelmekkel 
lép elő és kétségeket iparkodik támasztani, ezzel 
tettleg valójában csak gyengiti azon első zsenge 
föllépést, melynek megizmosodásától nagy reménye
ket, sőt mindent vár a nemzet. 

Miket mondott, lássuk röviden. Először azt 
monda, hogy meg akar győződve lenni a felől.hogy 
sürgős szüksége van-e igazán a nemzetnek arra, 
hogy a 48 ezer ember kiálljon ? Hát miért küldöt
tük ki azon bizottságot? Szabadon választottuk 
azon férfiakat, kikben megbíztunk (Helyeslés), abi-
zodalmunkat biró felelős minisztérium mellett, a 
minisztériumnak ajánlatára, sőt mintegy fölhívá
sára, (Úgy van!) hogy mellette még küldjünk ki 
férfiakat is, hogy a nemzet fiainak vérét egy köny-
nyen oda ne adjuk, mielőtt a nemzet meg nem 
győződött volna annak szükségéről, kiküldöttük 
ezen bizottságot, és a bizottság azt mondja, hogy 
szükségét, elkerülhetlen szükségét látja a 48 ezer 
ember kiállításának. Azért, hogy el nem sorolják, 
miért szükséges; hogy el nem mondják: majd a musz
ka, majd a török, majd a burkus, majd az olasz elem, 
(Zajos derültség) és az orientális kérdés micsoda bo
nyodalmakat fogna szülni . . . az nem ide való. 
(Helyeslés.) Bizalommal küldtük ki őket ; ők azt 
mondják, hogy halaszthatlan szükség van : én e 
férfiakban, kiket a ház kiküldött, compromittálok, 
és ha jelentik, hiszek nekik. Ezzel egyes jellemtel
jes ember köteles, annyival inkább testület. Arra 
nézve tehát, hogy van-e szükség, nincs kétség. 
Csak arra figyelmeztetem Bobory képviselő urat, 
hogy a szükség nem egyedül akkor áll be, mikor 
már az ellenséget meg kell verni (Zajos derültség); 
hanem készülni kell előre, hogy az ellenség lássa, 
hogy készen vagyunk, és nem fog merni megtá
madni. (Helyeslés.) Abban áll a nemzet biztossága, 
igy kíméljük népünknek vérét jobban, ha előre iz
mosodunk és erősödünk, és akkor senki, sem fog 
minket megtámadni merni: mert akkor, a mikor 
j am ardet Ucalegon: bizony kimehet mindenki ásó
val, (Nagy derültség) készület'nélkül. 

A mi a camarillától való aggodalmat illeti, 
(Halljuk!) nem úgy áll a dolog, mint 1848-ban: 

mert akkor volt mire támaszkodnia a camarillának; 
de azóta mind erszénye, mind sympathiája üres ; 
és pedig akkor sem boldogult a muszka nélkül; 
most arra sem számithat. Uraim! a camarilía tö
rekvései ellen — (Nagy zaj; az elnök csönget) a cama
rilía törekvései ellen két fegyverünk van : az ő te
hetetlenségük, és a mi felelős kormányunk iránt 
való átalános bizalom. (Helyeslés.) Ezek oly anti-
dotumok, melyek meg fogják törhetni a camarillát. 

I Hogy pedig ezen katonaság nem fog- a szabadság, 
ellen fordíttatni, arról kezeskedik a mi felelős kor
mányunk: mert sáfárkodásáról számot fogunk 
venni minden időben. 

Ennélfogva kívánom a ház alapszabályai 
értelmében, hogy a tett miniszteri jelentés felett 
először szavazzunk: ha ezt a többség elfogadta, ak
kor a másik mellőzve van. (Helyeslés). 

Csanády Sándor : T. ház ! Midőn császár ő 
felsége f. évi február 17-én kelt legmagasabb le
iratában Magyarország alkotmányát helyreállított
nak nyilvánította, átalános lehetett e hazában az 
öröm, mert mindenki h i t te , remélte, hogy 18 
szenvedésteljes év után, az önkényes uralom meg
szűnésével, az alkotmány helyreállítása következ
tében maga rendelkezhetvén a nemzet saját sorsa, 
pénze és vére fölött, a már elviselhetlenné vált, a 
haza lakosait véginségre juttató törvénytelen adók 
le fognak szállíttatni, és nem fog a nemzettől ide
gen czélokra több véráldozat követeltetni. Azon
ban attól tartok, hogy a minisztérium által tár
gyalás végett a ház asztalára letett indítványok és 
javaslatok a nemzete várt reményeit, hitét meg fog
ják ingatni. Ugyanis a miniszteri javaslatokban 
nem csak a legközelebb folyó, s a múlt évi adó 
és adóhátrányok behajtása iránt tétetnek inditvá-
nyok (Zaj); hanem még 48 ezer ujoncz kiállitá-

j sának^ eszközlése is követeltetik. 
En, t. ház, ha meg volnék győződve arról, 

hogy hazánk és alkotmányunk külellenség által 
szándékoltatnék megtámadtatni, egy perczig sem 
késném fölkérni a t. házat nem csak a kért 48 
ezer ujoncz kiállítására, hanem egyszersmind a 
nép felfegyverkeztetésének elhatározására is. Miu
tán azonban jelenleg a béke áldásait élvezzük (Zaj), 
s egyátalában nem félhetünk attól, hogy hazánkat 
külellenség támadja meg; miután az ujonczok meg
ajánlását csak is koronázott király által szentesi
tett törvények következtében lehet eszközölni: én 
részemről, nem akarván törvényellenesen eljárni, 
nem akarhatván a nép erejének, az ifjúságnak tűz
helyeitől való elhurczoltatását eszközölni, egyet
lenegy katonát sem szavazok meg; következőleg 
a miniszteri javaslat ellen nyilatkozom. (Zaj) 

K á r o l y i Ede gr .: T. ház! Tegnapelőtt volt 
szerencsém három rendbeli aggodalmamat előter
jeszteni ezen ügyre nézve, és ezen aggodalmaim 
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megnyugtatásától fölfüggeszteni elhatározásomat, 
hogy mely részre és hova szavazzak. Az egyik az 
volt: csakugyan szükséges-e a 48 ezer ember lét
száma ? a második: áll-e valóban azon veszély és 
szükség, hogy a koronázást be nem várva, ekként 
ne a törvény szerint , hanem kivételes módon 
ajánljuk meg a segélyt ? a harmadik pedig: hogy 
ezen ujonczállitási szervezet nagyobb vagy kisebb 
terhet fog-e róni a népre és nemzetre, hogy mi, 
mint képviselők, e szerint megítélhessük, hogy ezen 
határozat elfogadása által minő súlyt hárítunk a 
nemzetre és az országra? A két első kérdés tekin
tetében a bizottság kiküldetvén, azon bizottság vé
leményes jelentése mind az elsőre, mind a máso
dikra nézve megnyugtatást adott; de a harmadikra 
nézve, megvallom, kívántam és szerettem volna, ha 
ugyanazon bizottság önként fölemlítette volna 
ezen ügyet. Ez ugyan nem történt: de tekintve 
más részről ezen ügy fontosságát, és mielőbbi eldön
tésének szükségét, a t. miniszterelnök úrnak teg
napelőtti szavaira provocálok, midőn azt monda, 
hogy az alkotmányos törvények szerint fogja a 
minisztérium mindazon teendőket teljesíteni, miket 
azon kötelezettségnél fogva, melyet magára vál-

- laít, teljesíteni hivatva van; hivatkozom azon tör
vényekre, melyek emiittettek is, t. i. az 1791-diki 
s a többire, melyek az ujonczoknak magyar ezre
dekbe sorozását kívánják: és igy magamat meg
nyugtatva érzem, ha a t. miniszterelnök úr nyilat
kozatánál megmarad. 

A mi a részletes tárgyalást illeti, egyes pon
tokra nézve, megvallom, több aggodalmam van, és 
föntartom magamnak azokat annak idejében elő
terjeszteni. Most pedig egyelőre pártolom a minisz
teri előterjesztést. (Szavazzunk!) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Miután 
imént tett indítványomban a most tárgyalás alatt 
levő miniszteri javaslattal jogilag kapcsolatban 
álló adó-ügyi kérdés iránt már előleg, azaz. marez. 
2-án nyilatkoztam, most rövid lehetek. 

T. képviselőház ! Én is azon kezdem , a min 
Bobory képviselőtársam kezdte, t. i. hogy véghe
tetlenül örülnék, ha a 18 évi szünetelés után ha
lottaiból föltámadt magyar minisztérium politiká
ját pártolhatnám; de miután a vallás azon tanát, 
hogy „a ki hisz üdvözül" a politika terére át nem 
vihetem, megfog bocsátani a t. ház és a miniszté
rium, ha azon határozati javaslatot, melyben oly 
politikát látok kifejezve, melyet részemről az al
kotmányossággal és alkotmányos szabadsággal 
összeegyeztethetőnek nem tartok, nem pártolom. 
(Zaj.) T . képviselőház ! Képviselői kötelességünk 
parancsolja, hogy a hatalomnak — melyhez én a 
minisztériumon kívül a többséget is számolom, és 
mely utóbbira nézve elismerem ugyan, hogy min
denható, de azt nem, mit Eötvös miniszter úr a m. é. 

| decz. elején tartott ülések egyikén mondott, t. i. 
' hogy csalhatatlan is — képviselői kötelessé

gemnek tartom tehát, hogy, ezen hatalommal szem
ben is, nézetemet nyilvánítsam. (Zaj.) 

A minisztérium politikája nézetem szerint 
azért ütközik az alkotmányosság, és különösen a 
magyar alkotmány elveibe, mert a pragmatica 
sanctióból, mit határozati javaslatában csak érin
tett, de mit a bizottság jelentése szerint elnöke ál
tal világosan kifejeztetett, következteti a közös vé
delem kötelezettségét. (Zaj.) Én, t. ház, ha kiegé
szített alakban volnánk is, még akkor sem tarta
nám magamat följogosítva minden ok nélkül 

! negyvennyolczezer ifjú vérét idegen érdekek tá
mogatására áldozatul hozni: mert az én meggyő
ződésem szerint koronázott király nélkül kiegészí
tett országgyűlésnek is katonát megszavazni jogos 
lenne ugyan, de a kormánynak kiállítani alkot
mányellenes volna; és e tekintetben ma is hivat
kozom azon 1715-diki 8-dik törvényczikkre, melyet 
már múltkor fölolvastam, és mely világosan ki
mondja, hogy mit kell és lehet tenni, de csak ak
kor, ha az ellenség a hazába már betört. A mi a 
pragmatica sanctió értelmezését illeti, már az 
1848-ban is fenforgott, és voltak nyilatkozatok je
len országgyűlés folyama alatt is, melyek szerint 
a kölcsönös védelem kötelezettsége az 1848-ki tör
vényekbenelismertnek állittatik. Meg fogja engedni 
a t. ház , hogy én az akkori és most is miniszter 
báró Eötvös József úrnak ide vonatkozó szavait, 
melyeket az 1848-ki országgyűlésen mondott, föl
olvasni bátor legyek: 

„ Magyarország nem maradhat neutrális, de 
szintúgy, ha külső vagy belső ellenség által meg-
támadtatik a magyar koronának integritása, akkor 
az ausztriai birodalom sem maradhat neutrális. Ez 
áll a defensiv háborúra nézve; a neutralitás 
azonban egyátalában lehetetlen. Mi az oífensiv há
borút illeti, azt hiszem, nagyon csalódik az, ki 
hiszi, hogy a sanctió pragmatica ily értelmezéséből 
az következik, hogy Magyarország az ausztriai bi
rodalom minden offensiv háborúiban részt venni 
tartozik. Ez nem áll. Igen ritkán fordulhat elő 
egyébiránt azon eset, hogy az ausztriai birodalom 

I harczba keveredvén, Magyarország ne tartozzék 
I ezen liarczban részt venni, S természetesen. Miért"? 
I Mert a hadüzenés és békekötés joga a királyi jogok-
| hoz tartozván, az ausztriai császár, ki egyszersmind 
i Magyaroi'szág királya is, offensiv hadat bizonyosan 
I nem fog üzenni, ha nincs meggyőződve, hogy Ma

gyarország által ezen offensiv hadviselésben támo-
gattatni fog. De ha oly eset támadna, miszerint az 
ausztriai császár oly offensiv hadat kezdene, melyet 
Magyarország törvényhozása helyben nem hagy, a 
törvényhozás ugyan nem akadályozhatja a királyt, 
hogy mint Magyarország királya hadat üzenhes-
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sen, minthogy a had és béke joga a felségi jogok 
közé tartozik . . . " (Zaj a jobb oldalon. Fölkiáltások: 
Nem szabad olvasni ! Ezt a könyvárusnál is megkap
juk !) 

Azt gondolom, t. ház, hogy képviselői köte
lességemet teljesítem, és azért jogom van kihallga
tást követelni. (Zaj. Fölkiáltások jobbról: Joga van 
beszélni, de nem, meghallgatást követelni!) 

,,. . . de Magyarország törvényhozásának jo
g a leend az azon harcz folytatására szükséges esz
közöket tökéletesen megtagadni. E tekintetben az 
offensiv hadviselésre nézve Magyarországnak egy 
c seppel sincs kevesebb joga, mint bármely más 
e onstitutionális ország törvényhozásának. Ez tehát 
fogalmam a pragmatica sanctióról." 

Adná Is ten, hogy most is az volna! (Zaj. 
Fölkiáltások a jobb oldalon: Nem szabad egész bro-
chureket olvasni!) Bocsásson meg a t. ház, ha az 
1848-diki naplóból kivont idézetekkel untatom. 
H a magam véleményét mondanám el, alkalma
sint nem lenne azokra szükségem; de ha nagyobb 
hatásért a másét idézem, kénytelen vagyok azt el 
is olvasni, mert könyv nélkül nem tudom. 

E g y ízben, 1848-ban, interpelláltam Kossuth 
Lajos miniszter urat az olasz háborúra vonatkozó 
hadi segedelem iránt, ki a r ra igy nyilatkozott . . . 
(Zaj. Nem ide tartozik!) Ezeket, t. ház, csak azért 
vagyok kénytelen fölhozni, mert hallottam e-z or
szággyűlés alatt oly nyilatkozatokat, hogy már 
1848-ban elismertetett a védelem kötelezettsége 
az által, hogy az olasz háborúra katonák szavaz
tattak meg. Ezért kérem a t. házat, méltóztassék 
azon föltételeket meghallgatni, melyekhez ez köt
ve volt. 

Interpellatiómra ez volt a felelet: „Taglal-
gatta az emiitett követ úr (már mint én), hogy a 
pragmatica sanctió következtében micsoda kötele
zettségek háromolhatnak Magyarországra Ausztria 
irányában. E tekintetben azt jegyzem meg, miként 
nincs szükség arra, hogy mi itt definiálgassuk azt, 
hogy a pragmatica sanctióból minő kötelezettségek 
háramolnak a magyar nemzetre; sőt kérem a há
zat, hogy ebbe ne bocsátkozzék, hanem maradjon 
egyenesen a jelen speciális kérdésnél. (Zaj. Fölkiáltá
sokjobbról : Mi is csak jelen esetre kívánunk szorítkozni!) 
De kérdezte továbbá Pestmegye képviselője: ki 
áll jót a minisztériumnak arról, hogy ha Ausztriát 
az olasz háború bevégzésében segítjük, hogy, mon
dom, Ausztria irányunkban teljesíteni fogja azon 
föltételeket, miket mi kikötöttünk ? E részben mi 
magunk állunk magunknak jót, mert Magyaror
szágot assecuráltatni akarjuk minden beavatkozás
tól, valamint a csendet, a békét, az ország szent 
koronájának épségben maradását, a magyar nemzet 
önállóságát, jogait és szabadságát i s ; s csak, ha 
ezek elérésére nekünk tiszta, őszinte barátsággal 

segédkezet nyújtottak, ha mindezek teljesültek: 
csak akkor fordulhat elő azon kérdés, hogy mi se
gítsük őket az olasz háború becsületes bevégzésé
ben. Tehát a pragmatica önmagunkban van." (Zaj. 
Fölkiáltások : Hüz ez röpirat! Nagy nyugtalanság.) 

Ú g y látszik, hogy az akkori első független 
felelős minisztérium nem igen óhajtotta a pragma
tica sanctiót a mostani szerint értelmezni, azért 
figyelmeztette a házat , hogy csak arról beszél-

! jen hogy ad-e az olasz háborúra katonát vagy 
nem? 

Ezt azért hoztam föl, t. ház, hogy valamint a 
hajdan korban Magyarország mindig subsidium 
alakjában, mindig föltételekhez kötve ajánlotta meg 
az ujonczokat, ha a király által arra fölhivatott: 
épen ágy történt az 1848-ban is, mert azt kötötte 
ki, az országgyűlés: „hogy ha a belháború lecsil-
lapittatik és az ország integritása és jogai tiszte
letben tartatnak, egyedül csak abban az esetben 
fog segedelemmel lenni." Én azt gondolom, most 
is ezen politikát követhetnők, azaz ne ismernők 
kötelezettségnek el azt, mi öntetszésünktó'l függ. 

Egyébiránt, a mi a sanctió pragmaticának ér-
; telmezését illeti: 1741-ben, épen akkor, midőn az 
; először lépett életbe, miként magyarázta azt Ma-
j gyarország ? és mily rendkívüli esetekben enged

tetett meg — az ujonczok megajánlását illetőleg 
— a rendes törvényalkotási úttól eltérni ? Hivat
koztam, sőt mai napon föl is olvastam az 1 7 4 1 : 
22. t. czket; most idézni fogom az azon évi 63. t. 
czket, melyben Mária Teréziának katonai segede
lem ajánltatik, és melyben előadatván, hogy a ki
rályi propositiók szerint a bajor fejedelem és a 
porosz király nem csak Bécset ostromolni, hanem 
Magyarországba is betörni szándékoznának, ezért 
tehát és mivel ő felsége saját és gyermekei bizton
ságát a nemzetre bizni méltóztatott, (magyar fordí
tás szerint) következő törvény alkottatott. (Szóló 
fölveszi idézeteit, melyeknek láttára fölkiáltások: Még 
ennyi!) Sok ? Még lesz majd több is! (Nagy zaj.) 

Mint mondám, a következő törvény alkottatott: 
„A bajor választó fejedelem, és más királyok, 

mint az ország ellenségei rósz akaratú szándékai
nak elhárítására mindent megtenni készek levén; 
a mennyiben az e végre szükséges katonaság szo-

i kott mód és forma szerinti kiállítását az idő rö
vidsége meg nem engedné, tekintve a fenyegető 
veszedelem nagyságát, őseik példája által ösztö-
nöztetve, e végre, és csak jelen eset szükségeire, 
végre azon föltételek és óvások mellett , hogy 
ez soha az ország alaptörvényei sérelmére ne ma-
gyaráztathassék, és hogy ebből bármikor követ
keztetés ne vonathassék: országos fölkelést hatá
roznak. 

„1 . §. Mely országos fölkelés czime alatt el-
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sőben is 21,622 gyalog katonát állitandanak ki, 
kik 6. ezredekre osztandók föl. 

„2. §. Azon kijelentett föltétellel, hogy se a 
fölkelés tartama alatt, se megszűnte után a köz
tök (t. i. az ezredek közt) mutatkozó hézagok ki-
pótlása fejében a rendek ujonezok megajánlására 
ne köteleztessenek." (Igen nagy zaj és nyugtalan-
ság. Fölszólalalások balról: Az elnöknek kötelessége a 
csöndet helyreállítani!) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendesen lenni! Ak
kor a beszéd hamarább ér véget. (Derültség.) 

Halász B o l d i z s á r : Most áttérek az ujon-
ezokban való segedelemnek megajánlása föltéte
leire vonatkozó 1840-diki 2-ik t. czikre, mely igy 
s z ó l . . . (Nagy zaj. A képviselők nagy része elhagyja a 
termei. Szónok a legnagyobb zajban folytatja beszé
dét). „ 0 felségének az ujonezokban megajánlandó 
segedelem iránt tett kegyelmes előadására az or
szág rendéi, miután a törvények értelmén sarkalló 
kivánatuk folytában a küldolgok fenforgó körül
ményeiről és a magyar ezredek jelen állapotjáról 
ő felsége nevében értesíttettek, a szükség iránti föl
fedezés következtében, ennek pótlására, segedelem
képen, s minden ebből vonható következés nélkül, 
a magyar ezredekhez önként 38,000 ujonezot 
ajánlanak következő föltételek alatt . . . ." 

íme, a szükségnek kimutatása után is —- az 
ujonezok megajánlása segedelemnek neveztetvén, 
sőt föltételekhez is köttetvén — kétségtelen, hogy 
a birodalom védelmének kötelezettsége soha el nem 
ismertetett. (Zaj és türelmetlenség.) 

Tapasztalom, hogy kisebbségben lenni nem 
nagy öröm; de úgy tartom, ha valaki meg van 
győződve arról, hogy a többség és a minisztérium 
politikája a hazára nézve nem épen üdvös, és azt 
mint képviselő ki is akarja jelenteni, tagadhatatlan, 
hogy a többségnek is kötelessége őt meghallgatni. 
(Zaj. Fölkiáltások: Miért olvas idézéseket^) Midőn én 
szorosan a napirendre vonatkozó törvényeket és 
országgyűlési föliratok és naplók kivonatát olvasom 
föl, az se sértő, se unalmas nem lehet. (Zaj. Elég! 
kiáltások jobbról.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőházat, legyünk 
csendesen. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Kijelentem, ha 
a jó Isten valaha arra segít — mit pedig bizton re
mélek — hogy mi baloldaliak többségben leszünk, 
én béketűréssel ki fogom majd a kisebbséget hall
gatni. 

Most áttérek a t. háznak e tárgyra vonatko
zó, saját fölirataiban kifejezett határozataira, me
lyekből az tűnik ki, hogy a ház a birodalom irá
nyában a védelmi kötelezettséget (mi real-uniot föl
tételez) soha el nem fogadta. 

Jelesül az 1861-ki első felirat 18-dik kikez-
désében ezeket találjuk: „Midőn egy részről mind 
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a sanctio pragmaticában, mind egyéb törvénye
inkben ily világosan ki van fejezve a köztünk és 
az örökös tartományok között létező azon törvé
nyes kapocs, mely az uralkodó ház ugyanazonos
ságában áll, vagyis a personal-unio : ennél szoro
sabb kapcsolatnak, a valóságos reál-unionak nyo
ma törvényeinkben nincs; sőt a fölhozottak két
ségtelenné teszik, hogy a real-unio közöttökés kö
zöttünk nem is létezett, s azt létre hozni Magyar
országnak szándéka soha sem volt." 

26-dik kikezdés : „Fölhozzák ellenünk, hogy 
a birodalom érdeke a legfőbb tekintet, s annak az 
egyes részek kötelesek saját érdekeiket alárendel
ni. Nem vonjuk kétségbe ezen állítás igazságát 
oly birodalomra nézve, mely ugyanazon egy köz
jogi alapon áll, melynek egyes részei föltétlenül 
csatlakoztak egymáshoz, melyet szorosabb realu-
nio köt egybe; de Magyarország az uralkodó ház
zal szerződött, nem az örökös tartományokkal; 
szerződött az örökösödés fölött, nem valamely szo
rosabb közjogi kapcsolat fölött; sőt még azon 
szerződésben is kikötötte független önállásának 
biztosítását." 

Idézhetnék még számtalan ide vonatkozó ha
sonló kifejezéseket a t. ház egyhangúlag elfoga
dott fölirataiból, de nem akarok visszaélni a ház 
különben is próbára tett béketürésével, s még 
csak arra kérek engedelmet, hogy a háznak a fel
oszlatásra vonatkozó szavait olvashassam föl. 
(Nagy zaj. Ne idézzen annyit! Fölszólalások balról: 
Az elnök óvja meg a tanácskozázok méltóságát!) 

E l n ö k : Én ismételve kértem a t. ház tagjait 
a csendességre; azonban, azt hiszem, a csendesség 
meglesz, ha más részről ily hosszas idézések nem 
olvastatnak föl. (Elénk helyeslés. Nagy zaj.) 

Madarász József : Tisztelt ház ! (Hosszasan 
tartó zaj. Fölkiáltások: Nem lehet most szólani!) 
Az elnök nyilatkozata folytán. . . . (Szűnni nem 
akaró zaj.) 

HaláSZ Bold izsár : Olvasni fogom az or
szággyűlés eloszlatására vonatkozó határozatot. 
(A legnagyobb zaj között folytatja.) „Az országgyű
lésnek törvény szabta kiegészítése, a felelős minisz
tériumnak és a fölfüggesztett törvényeknek visz-
szaállitása valának mindenekelőtt szükségesek arra, 
hogy az országgyűlés törvények alkotásába bo-
csátkozhassék. Ezeket sürgettük tehát mindenek
előtt; de ismételt fölirataink sikertelenek marad
tak , s ekképen az országgyűlésnek hatásköre 
egyedül az ország jogainak védelmére lön szo
rítva, mit ki nem egészített állapotában is joga, 
sőt kötelessége volt erélyesen teljesíteni. Az erő
hatalomnak tettleg ellene nem szegülhetünk; de 
azok ellen, mik ekképen történnek, ünnepélyes 
óvást teszünk, s kijelentjük, hogy minden jogilag 
fönálló törvényeinkhez, és igy az 1848-dik évben 
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szentesitett s országgyülésileg meg nem változta
tott törvényekhez is szorosan ragaszkodunk, s a 
hatalomnak minden oly lépését, mely azokkal ellen
kezik,, alkotmányellenesnek fogjuk tekinteni." 

Én, t. ház! azt hiszem, hogy most is azon 
helyzetben vagyunk , miszerint törvényhozási 
térre nem léphetünk, de az alkotmányt vissza' 
követelhetjük. Azt pedig épen nem csodálom, 
hogy a ház többségének nem tetszik, midőn a fen-
álló törvényeket és saját határozatait olvasom fe
jére : mert azok homlokegyenest ellenkeznek je
lenlegi politikájával. 

Most pedig , t. ház ! igen rövid észrevételt fo
gok még tenni a bizottsági jelentésnek azon pont
jára, mely az európai hadügy állásából következ
teti azon ki nem kerülhető s igy rendkívüli szük
séget, hogy mi 48,000 ujonczot nem törvényalko
tási módon, rögtönözve szavazzunk meg. Hiszem, 
hogy valamint az osztrák birodalomnak, úgy majd
nem valamennyi európai államnak is az a chole-
rája, azaz halálos politikai betegsége, hogy a né
pek érdeke ellenére nem valódi, hanem egymás 
ellen folytonosan torzsalkodva, fegyveres békében 
élnek, és erre milliárdokat költenek; de azt meg 
tudom, hogy Magyarországnak ellensége nincs, 
és nem is lesz, mert más népek jogait tiszteletben 
fogja tartani. Hogy Ausztriának van-e, nincs-e? 
nem tudom; de nem is kérdem. Ha Magyarország
nak ellensége lesz, és a magyar királynak had 
üzentetik, különösen ha a magyar hazába ellen
ség tör be, mint 1848-ban történt : igen is, akkor 
el fogom ismerni annak szükségességét, hogy az 
ország rögtön, minden formaságok nélkül, még ki 
nem egészített helyzetében is, szavazzon meg 
48,000, vagy, ha kell, még több ujonczot is. 

Ezeknek alapján a minisztérium politikáját 
és az erre fektetett határozati javaslatot, a hazá
nak rendkívüli veszélyben forgása igazolásának 
hiányában, nem pártolhatom. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Onossy Mátyás : T. képviselőház! Az iránt 
akartam észrevételt tenni , hogy a szónok urak 
nem maradtak szigorúan a tárgynál, és most, mi
dőn Halász Boldizsár képviselőtársamat végig hal-
gattam, még inkább azon meggyőződésre jutot
tam, hogy némileg elragadtatni engedik magokat 
azon bizonyos iránytól . . . (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget.) A szombati tanácskozmányban ugyanis 
a minisztérium által előterjesztett némely határo
zati javaslatra vonatkozólag délelőtt az egyik ja
vaslat elfogadtatott, délután a másiknak elfoga
dása attól tételeztetett föl, hogy a ház az ujoncz-
állitás szüksége iránt meggyőződést nyerjen. E 
meggyőződést a miniszter urak nem igen vélték 
egyenesen a háznak megadhatni, de készeknek 
nyilatkoztak arra, hogy egy bizottságnak adják 

meg. A ház ezt elfogadta; a bizottság ez iránt ma
gának a szükséges meggyőződést megszerezte; je
lentését beadta. Ennek következése az, mi ezen je
lentéstől föltételezve volt: hogy most a miniszté
rium által követelt határozatot meghozzuk. Az ed
digi szónokok ezen iránytól merőben eltértek: 
azért voltam bátor a t. házat erre figyelmeztetni. 
(Helyeslés. Zaj.) Nagyon sajnálnálnám, ha netalán 
szavaim félremagyar áztattak volna; de én meg va
gyok győződve, hogy ha a tárgy mellett mara
dunk, nincs egyéb teendőnk, mint a szerzett ada
tok alapján az ujonczok megadása vagy meg nem 
adása kérdését szavazás alá bocsátani. (Helyeslés. 
Szavazzunk! Zaj.) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselőház ! Midőn a 
nemzetnek vagyona és vére fölötti rendelkezésről 
van szó, méltóztassanak megengedni, hogy akkor 
e tárgyban átalánosságban nem az a kötelességünk, 
a mint ezt előttem szóló Onossy Mátyás képviselő 
társam kijelentette, hogy egyenesen a szavazáshoz 
fogjunk, de ha vannak aggodalmaink, minmagunk 
iránti kötelességünk előadnunk azokat úgy, hogy 
a ház türelme próbára ne tétessék. (Helyeslés. Zaj. 
Az elnök csönget.) De midőn ezt teszszük, t, képvi
selőház, akkor azt kérhetjük és várhatjuk minden 
parlament többségétől, hogy legyen is szives min
ket kihallgatni, ha aggodalmaink előadását még a 
türelem rovására is, de kellene teljesítenünk. 

Áttérve magára a tárgyra, szabatosan akarom 
előadni azon aggodalmakat, melyeknél fogva kény-
telenitve érzem magamat a miniszteri előterjesztésre 
az ujonczozás tárgyában azt nyilvánítani, hogy azt 
megtámadom, és a kért ujonczokra a fölhatalma
zást meg nem adhatom és meg nem adom. 

Nem adom pedig meg három indokból: elő
ször alkotmányos aggodalmaim tekintetéből; má
sodszor az ország lakosságának általam hitt érde
kéből ; harmadszor önmagának a szükséglet kitu-
dására kiküldött bizottság jelentése folytán való 
meggyőződésből, a melyből a t. házat ha nem fo
gom is eleve nyomatékkal meggyőzni, hogy én 
annak folytán meggyőződést nem szereztem a szük
ség rendkívüli voltáról, mégis azok szerint, a mi
ket Isten agyamba adott és keblembe irt, iparkod
ni fogok kimutatni, hogy épen ez előadásokban 
nincs bebizonyítva a szükség és rendkivüliség. 

Alkotmányosság tekintetéből támadom, meg 
azért, mert önök közöl velem együtt mindnyájan 
egyenlően tudják, hogy ujonczokat állítani jogo
san és törvényesen csakis törvényhozás utján al
kotott törvényjavaslatok által lehet. És e részben 
csak is Komárom városa' érdemes képviselőjének a 
szombat esti ülésben előadott indítványához és 
óhajtásához ragaszkodnám, akkor is, ha óhajtanám 
megadni az ujonczokat; de nem határozat által 
az ország létező törvényei ellenére : * mert ezt 
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csakis mint indemnityt lehetne megadni. Meg fog
ják önök engedni azt, hogy azon aggodalmaim, 
a melyek alkotmányosság tekintetéből vannak, ha 
a többség nem osztja, ezen aggodalmaim a törvény 
és az ország alkotmányára épitvék, melyek meg
tartása szükséges, hogy gyakoroltathassák az or
szággyűlést megillető tér. Fölhozatik átalában az 
alkotmányos indokolások ellenében : „Hiszen most 
felelős minisztériumunk van, tehát meg kell adni 
azt, a mit az átmeneti időszakban alkotmányunk 
helyreállítása szükségei, habár egy időre, habár 
hosszabb időre történnék az." Megbocsáson a t. 
ház, átalában rendkívüli szükség esetében, mint azt 
Ragályi képviselőtársunk monda, a haza nagy szük
ség esetében, a haza védelmében túltenném ma
gamat a törvényesség alakjain; de ily rendkívüli 
szükség nem létében nem fogadom el az állítást, 
nem fogadom el azért, mert felelős kormányunk 
nem azért van fölállítva, hogy a törvények, nem 
szükségelt esetekben is, határozatok által érvényö-
kön kívül tétessenek. De mivel a 1790-diki 10 tcz. 
által még az az előtti kormányokra is az volt mond
va : „ő felsége a király a végrehajtást a törvények 
értelmében, gyakorolja:" a felelős miniszteri kor
mány kineveztetését csakis e törvények végrehaj
tására és csak ily szellemben értem úgy, hogy most 
már ő felsége a végrehajtást, de szintén a törvények 
értelmében, a felelős minisztérium által gyakorolja 
úgy, hogy minden esetre végrehajtassanak a tör
vények. Nem értem pedig a törvényeknek hatá
rozatok által mellőzését, mert akkor, uraim, nye
remény volna-e a felelős minisztérium? Nem. Hi
szen mi a felelős kormány ? Az az előtti kormány 
is felelős volt. de csak testületileg; e testületi fe
lelősségét változtatta át a nemzet 1848-ban felelős 
kormánynyá, hogy annak egyes tagjai is felelősek 
legyenek : és ha már most nem adta meg a nem
zet 1790- 10 előtt a nem annyira felelős kormány
nak, mert az is felelős volt, hogy másként mint a 
törvények értelmében intézkedhessek, most sem 
lehet azt megadni: mert ha megadatnék, volna-e 
nyereménye ? volna-e vívmánya a felelős kor
mány kinevezésében ? Igen is ő felsége csak a tör
vények értelmében és csak a felelős kormány által 
uraik odhatik. 

Áttérek — mert nem akarom ezúttal a jogi 
szempontok fejtegetésével a t. ház figyelmét fá
rasztani — a másik tétel indokolására: hogy az 
ujonczozás ellenkezik az ország lakosságának ér
dekével. Az ország lakosságának érdekei azt kö
vetelik, hogy ha csak hazánkra nézve rendkívüli 
veszély szüksége nem létezik, az ujonczok állítása, 
legalább a koronázás előtt, meg ne engedtessék. 
Igen sajnálom, hogy a múlt szombaton a legjobb 
szándokból előhozott aggodalmaimra Pest belvá
rosa érdemes képviselője Deák Ferencz jónak látta 

azt mondani, hogy azon indítvány nem könnyí
tése volna a népnek, de megrontása. (Fölkiáltások : 
A dologra!) Nem akarom követni a tisztelt képviselő 
úr példáját, nem akarom követni őt, mondván, hogy 
épen ezen ujonczoztatás elfogadása lenne megrontá-
saa lakosságnak. (A szélső balon: Igaz!) Elfojtom,kö
telességemnek érzem elfojtani a keserves fájdal
makat (Jobbról: A dologra! Balról: Halljuk!), ke
vesebbet fogok mondani, mint a mit tudok, mert 
jól érzem, hogy, különösen hazánk átalakulási kor
szakában, de átalában mindenkor, bírnia kell an
nak, ki hazáját és alkotmányát szereti, bírnia kell 
nem csak béketűréssel, (Fölkiáltások: A dologra! A 
szélső balon: Halljuk!) de bírnia kell egyúttal erő
vel és azon értelemmel is, melylyel a balsors csa
pásait, az emberek gonoszságait, a bölcsek ál-
okoskodásit megszégyenítve, lefátyolozza. (A szél
ső balon: Igaz, helyes!) Én tehát e tekintetben 
igen röviden azt fogom mondani, hogy én sze
retném — ismét azt mondom,hogy ezzel éltem 
a múlt szombaton is, én szeretném, ha úgy is
merném hazánk lakosságának vagyoni állapotát 
— úgy szeretném, ha választóim azon helyzet
ben volnának, és én azok körében foroghatnék, 
kik azt hinnék, hogy ez által az ország lakosságá
nak java eszközöltetik és vére kiméltetik. Én azon 
szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy azok kö
zött forgok többnyire — noha nem akartam föl
említeni, hogy gyakran járok a nép közt. és ha 
ennek netaláni fölemlitésével gyakran fáraszta
nám a képviselőket, bocsássanak meg, mert sok
szor öntudatlanul, gyarlóságból is vétkezünk — s 
az szerencsétlenségem, hogy oly választókat kép
viselek . . . (Fölkiáltások a szélső balon: Halljuk! 
Jobbról: A dologra!) kiknek vagyoni állása az 
volna, hogy .mindnyájan . . . (Fölkiáltások balról: 
Halljuk! Jobbról: A dologra!) Én szeretném, ha 
én volnék azon választók képviselője, kiknek azon 
vagyoni állásuk volna, hogy magok mindnyájan 
megválthatnák gyermekeiket és megmenekülhet
nének ezen terhek alól. Szeretném, mert mindnyá
jan jól tudják önök, hogy a megváltási ár oly 
nagy, hogy egy megváltáson mindig két katonát 
lehet állitni; tehát az országnak megvolna a nye
reménye : lenne katonája ; és másodszor szeret
ném azért, mert nem volna szükség az ujonczo-
zásra, a mit én megtámadok. 

Átmegyek a harmadik indokolásra, hogy t. i. 
önmagából a bizottság jelentéséből merítem az okot 
arra, hogy a rendkivüliség és szükség ideje nincs 
indokolva, és igy az ujonczokat meg nem lehet 
ajánlani. Nagyon rövididő volt ,higyék meg, kép
viselők, igen rövid a fölolvasási idő arra, hogy 
a bizottság véleménye fölolvasása folytán, azon tár
gyat szabatosan meg lehetett volna jegyezni és 
egyúttal jegyzeteket is tenni. Bocsánatot kérek. 
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ha nem dgy idéznék, mint előadatott; de a mennyi
re lehetett, iparkodtam helyesen följegyezni. 

A bizottság először hivatkozik a védelem kö
telezettségére, melylyel tartoznék Magyarország 
Ausztria irányában. Én, uraim, ezek fejtegetésébe 
most nem ereszkedem, mert azt hiszem, hogy en
nek tüzetesebb megvitatása későbbi tárgy leend, 
és hosszasabb időt igényel; de azt az egyet kérem: 
méltóztassanak nekem a törvénynek, de világos 
szavait, megmutatni, melyekben az k ivan mondva 
világosan s e szavakkal, „hogy Magyarország a 
védelmi kötelességre köteles" : mert ha ily világos 
szavakkal nincs kimutatva, akkor hivatkozom az 
önöknek 1861-diki föliratában fölsorolt mindazon 
törvényekre, és jelesen az 1840-diki utolsó ujoncz-
állitásra,melyben nem csak az nincs kitéve, hogy kö
telezve van erre Magyarország, de sőt az van mond
va, hogy az szabad ajánlásként adatik, és ugy, hogy 
abból utóbbra semmi következtetés ne vonathassák. 
(A szélső balon; Igaz! Ugy van!) 

Átmegyek most a második állításra. Azt 
mondja a bizottsági jelentés, hogy minden vész-
lehetőség meggátlására csak a kiképzett , csak 
az állandó és sokszoros katonaság alkalmas. Mél
tóztassanak megbocsátani: már hiszen ez megtör
ténhetik | de vannak kivételek. Legyenek szivesék 
az 1848-diki eseményre visszagondolni, és meg 
fogják látni, hogy az igen csekély havakon át ma
gát kiképezet magyar katonaság alkalmas volt egy 
huszévi békében kiképezett katonaságot is meg
győzni. 

A harmadik állításra megyek most át, mely
ben az mondatik: „nem foglalják ugyan az ada
tok magokban a fenyegető háború jeleit." Igen, én 
így hallottam. Méltóztassék megnézni, vajon ez 
benne van-e ? és ha ben van, hogy az adatok nem 
foglalják magokban a háború jelét, miként benne 
is van : önmaga a bizottság jelentése mondta ki a 
szükségtelenséget és az ujonczozás fölöslegességét. 
(Bal felöl: Igaz! Ugy van!) 

És most méltóztassanak megengedni utolsó 
megjegyzésemet elmondanom, mely arra szolgál, 
hogy minden állam fokozza katonai képességét, és 
igy a honvédelmi erőnek máskénti alkalmazása ok
vetlen szükséges a haza megmentésére. Jól tudom, 
uraim! hogy a hatalmak egész Európában döntő 
háborúkra készülnek, azt tudom ; de csalatkoznak 
azok, a kik azt hiszik, hogy Európa nemzetei jó 
szívvel nézik, miként pazaroltatnak a nemzetek 
milliárdjai a fegyveres békének fentartására: (He
lyeslés a bal oldalon) a vasutak, közlekedési eszkö
zök, a távsodronyok és szabad sajtó közelebb hoz
zák az embereket és nemzeteket egymáshoz, föld-
mivelés, ipar, kereskedés szoros, önkénytes, barát
ságos szövetségre utalják a nemzeteket; és midőn 
ezen háborús készületeket látják, azt kérdik, és jo

gosan : helyes-e és jogos-e az, hogy a nemzetek 
vagyona amaz öldöklő fegyverek tökéletesbitésére 
fordittatik, melyek elé ismét a nemzetek gyerme
kei szándékoltatnak kiállíttatni mészárolás végett ? 
azt kérdik: nem szégyene-e ez inkább a jelen ci-
vilisatió koraiban ? (Közbeszólások: Az az! de mi 
nem tehetünk róla. Zaj.) Ha ezt elismerjük, akkor 
kötelessége minden nép képviselőházának és e 
szerint a magyar képviselő háznak is, kötelessé
gét teljesitni. Uraim! nem az átalános felfegyver
zés, de az átalános béke, kötelessége minden nem
zetnek; a háború, uraim! ez az absolutismus érdeke 
egyedül csak, és az még soha a nagy katonai álla
mokat — nézzék meg a történetet, alig vagy ritkán 
fognak példát mutathatni — másra, mint absolutis-
musra nem vezette. A népek érdeke a béke; és mig 
aháboruadölyfésmegalázás, addig a béke a népek 
érdeke levén, azt követeli, hogy minden érdekei
ket az érdekek barátságos szövetségi elintézése ál
tal, ne fegyveres erővel, de békével egyenlítsék 
ki. (Nagy zaj.) Ha tehát a béke eszköze a nem
zet jóllétének, akkor kötelességünk a nemzet va
gyonát megemésztő folytonos átalános fegyvér
zésre segéd kezet nem nyújtani. 

Ezeket előre bocsátván (Zaj. Közbeszólás: 
Még sincs vége f) Ezek lévén meggyőződéseim — 
ezt akartam mondani — miután benső meggyőző
désem szerint ez ujonezozást alkotmányunk nem 
engedi; miután önmagok a bizottsági indokok ki
mutatták az ujonczozás szükségtelenségét; és mi
után alkotmányunk tiltja azt: szavazok az ujonczo
zás ellen. 

Eudnyánszky Flórián: (Szavazzunk! EMU) 
T. ház! A mint egy részről lelkiismeretben járó a 
nemzet vagyona és vére fölött rendelkezkni, úgy 
teljes meggyőződésem szerint más részről, midőn 
tulajdon föntartásunkról és a trón szilárdságáról 
van szó, nem csak nem volna lelkiismeretes, ha
nem valósággal halálos bűn, ha valaki a védelem 
megajánlását nem mondom, hogy megtagadni, de 
akármely okoknál fogva csak késleltetni is akarná. 
Ura im! mi volt a viszálynak legfőbb oka ? Nemde 
az, hogy alkotmányunk nem volt helyreállítva ? 
És továbbá a keserűséggel teljes 18 év alatt nem 
arról kellett-e panaszkodnunk, hogy a kormány 
nem akarja kifejleni engedni nemzetünket? Es ké
rem, uraim! mit tehettünk ? Iparkodtunk befolyá
sunkat kellőleg föntartani, és a bölcs vezetőt kö
vetve eljutottunk addig, hogy, hála legyen Isten
nek , azt mondhatjuk, hogy alkotmányunk van. 
(Zaj) Bocsánatott kérek , t. ház ! hogy itt egy 
kevéssé megállapodom. Ha én Európa magas poli
tikai és diplomatikai könyvébe betekinthetnék, ta
lán, fájdalom, nem csak hazánkat, nemzetünket és 
nemzetiségünket, de talán az egész monarchia ja
vát tekintve, azt találnám benne: jam ardet Uca-
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legon, és teljes meggyőződésemet követve, látván 
azon szomorú helyzetet, melyben jelenleg vagyunk, 
kénytelen vagyok kimondani, hogy: Roma diude-
liberante Saguntum perit. Ura im! van hát, van 
-— hála legyen Istennek — alkotmányunk, van fe
lelős és pedig nem Schmerlingféle felelős minisz
térium : tehát teljes bizalommal és összevetett vál
lakkal kötelességünkben áll mindent elkövetni, 
hogy tulajdon fenmaradásunkat biztosítván, a ki
rályi trónt is szilárdítsuk. És hogy hosszas ne le
gyek, röviden azzal zárom be beszédemet, hogy a 
miniszteri javaslatot egész terjedelmében, átalá-
nosságban és részleteiben pártolom, (Helyeslés, Sza- | 
vazzimk.) 

Dimi tr i ev i c s MilOS j e g y z ő : Médán Endre ! 
(Eláll.) Keglevich Béla gróf! 

Keglevich Béla gr.: T. ház ! Én igen 
röviden néhány szóval fogok e tárgyhoz szólani; 
nem akarom a ház türelmét igénybe venni. Csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy a kivánt48 ezer 
ujoncznak megszavazását, a kormány előterjesztése 
értelmében, nem pártolhatom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én a jelen alka
lommal igen különös helyzetben érzem magam, a 
mennyiben magát azt,hogy ujonczok megadassanak, 
a ma elénk terjesztett fölvilágositások után meg
tagadni nem akarom, és mégis a kormány előter
jesztését, úgy a mintáz van, elfogadni hasonlólag nem 
akarom. Szabad legyen egy pár szóval erre vonat
kozólag helyzetemet indokolni. 

Én már a múlt alkalommal, midőn e tárgy 
legelőször szóba jött, nyilvánítottam, h o g y h a ki-
mutattatik az ujonczállitás szüksége, ha kimutatta-
tik annak sürgős volta: akkor kész leszek az ujon-
tszokat megadni. Most a háznak igen tisztelt bizott
sága egy jelentést tett, melyben elmondotta, hogy 
•a minisztérium előterjesztése folytán megyőződött 
a szükségről, és meggyőződött annak sürgős vol
táról. Hogy ezen bizottság minő adatok alapján 
szerezte saját meggyőződését, nem tudhatom; de 
miután nincs okom gyanúsítani, hogy ne kívánta 
volna meg mindazt, a mit a törvény szerint kíván
nia kellett, nincs jogom, saját fölfogásom szerint, 
előadásának valódiságában kételkedni : és épen 
•azért, a mint múltkor is nyilvánítottam, én abba, 
hogy ujonczok állítassanak, beleegyezni kész va
gyok. (Helyeslés.) De a múltkor ugyancsak volt 
szerencsém, úgy emlékszem, kifejezni azt is, hogy \ 
kívánnám, vajha az előterjesztésbe bizonyos dolgok 
vétetnének föl. Jelesen kívántam, hogy ennek nem 
kellene ujonczmegszavazásnak lenni, hanem igen 
is épen úgy, mint az adó tárgyában történt, meg
hatalmazásnak, mely a rendkívüli körülmények
nél fogva a minisztériumnak adatik. Kijelentettem 
továbbá, hogy én magában a szerkezetben akar- I 
4am kimondva látni, hogy ezen ujonczok csak ma- ' 

gyár ezredekbe fognak soroztatni. Kijelentettem, 
hogy kimondva akarnám látni, hogy a majd ké
sőbb előterjesztendő föltételek a magyar törvényes 
gyakorlat alapján fog készülni. 

Miután már most természetesen arról, hogy ez 
a szerkezetbe be fog-e vétetni, vagy nem, előleg 
tudomásom nem lehet — ez a részletes tárgyalás
tól függvén —: a szerkezetre nem szavazhatok. H a 
azonban az lesz a kérdés, hogy meggyőződvén a 
bizottság jelentése folytán a szükségről, akarunk-e 
az ujonczozásba beleegyezni vagy nem: akkor igen
nel szavazok. (Éljen!) 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T . képviselők! Vala
mint épen az előttem szólott Tisza Kálmán képvi
selő társam, úgy én sem tartom magamat arra jogo
sítva, hogy a jelentést tevő t. bizottság meggyőző
dését gyanúsíthassam, és ezt tenni, úgy hiszem, 
társaim közöl senki sem akarja. (Úgy van!a szélső 
bal oldalról.) Hanem megengedia t. bizottság minda
mellett, ha én, elvtársaimmal együtt, jelentését nem 
tartom oly kimerítőnek, nem tartom saját lelkemre 
oly meggyőző hatásúnak, hogy abból a szükség 
oly rendkivüliségét kiolvashatnám, mely a képvi
selőházat egy ily rendkívüli lépés megtételére kö
telezze. A bizottság jelentése, mikép azt egyszeri 
fölolvasás után megjegyezhettem, szerintem egy 
részről némi ellenmondásban áll önmagával; de 
más részről határozatlan i s : mert midőn én azt 
mondom, hogy megnyugtatás kell nekem aziránt, 
vajon már most koronázás előtt is fönforog-e a ve
szély, mely az ujonczállitást követeli, akkor én ké
telkedem ezen kérdésben; de a t. bizottság e kér
désben már némi bizonyossághoz jutott, miután a 
t. kormánynyal érintkezett, és megtudhatta, milyen 
hosszú azon idő, mely előttem bizonytalan, med
dig kelljen t. i. várakozni a koronázásra, a meddig 
tehát halasztani kellene a szükséges katonaállitást 
is, hogy az törvényes utón rendeltethessék el. A 
bizottság jelentése e részben tökéletesen határozat
lan : még nem tudjuk belőle, vajon két, három 
vagy hat hónap múlva kerülhet-e elő a koronázás, 
sőt azt kell inkább hinnünk — miután az ujoncz-
állitásnak végrehajtása a koronázás előtt szüksé
geltetik — hogy az talán sokkal hosszabb időre 
fog elmaradni. Már, t. ház, ha állana azon szüksé
gesség, mely a bizottság jelentésében előadatik és 
egyszersmind a kormány előterjesztésében benfog-
laltatik: akkor a kormány , midőn előtérj észt vé
nyét tette, nem azon átalános indokokkal állott 
volna elő, melyeket nagy részben a bizottság je
lentése is egyszerűen ismételt, hanem azt mondta 
volna a képviselőházhoz, hogy a haza veszélyben 
van! Ezt a kormány előterjesztése nem mondotta, 
de nem mondotta a bizottság jelentése se: épen 
azért, miután a bizottság jelentése ismételve kifeje
zi azt. hogy sürgetősb há ború nem fenyegeti az or-
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szagot, valóban ellenmondást találok abban, hogy 
mégis oly sürgetősen javasolja ezen ujonczállitást, 
és oly sürgetős szükségről szól, mely az ujonczál-
litásnak csak a koronázásig való elhalasztását sem 
engedi meg. 

Még egyet, t. ház ! Valóban a fölolvasott in
dítvány indokai közt igen fontos az, hogy ha oly 
sürgős volna a veszély, mely halasztást nem tűr, 
akkor a minisztérium bizony, ha nem rövid volna 
is azon föltételeket tartalmazó törvénytervezet, 
hanem ha iveket tartalmazna is, ügy hiszem, azo
kat is készen fogalmazva terjesztette volna a ház 
elé, hogy semmi kétség ne legyen a képviselő ház 
kívánságának tesjesitése iránt; de midőn ezt nem 
tette a kormány, akkor azt mutatja, hogy nem fo
rog azon mérvben fen a veszedelem, mely e rend
kívüli lépést indokolná. 

Még azt kívánom megjegyezni, hogy ellen
feleink közöl többen mondották, ne aggódjunk oly 
nagyon az iránt, hogy azon kiállítandó ujonczok 
törvény utján fognak-e kezeltetni, ne aggódjunk 
azért, mert már nem azon hatalom Ausztria, mi ré
gen volt. Megvallom, én az ily támogatást a kor
mány részéről nem köszönném meg nagyon ; nem 
is hiszem, hogy ez épen úgy álljon, mint ama kép
viselő úr előadta. De ezen indokolásuk maga mu
tatja, hogy csakugyan van ok aggodalomra, ha 
még nem oly gyönge Ausztria, mint ők hiszik. 

Én tehát, megvallom, nem tudok meggyőződ
ni a veszély sürgősségéről: és épen azért az indít
vány mellett szavazok. (Helyeslés a szélső hal 
oldalon.) 

Szent ivány i Adol f : T. ház! (Szavazzunk! 
Eláll!) Látván, hogy a t, ház türelme ki van me
rítve, csak pár szóval fogom előadni, a mit én sza
vazatom támogatására szükségesnek tartok. Én 
pártolom a miniszteri javaslatot és megadom a 
48,000 katonát; de midőn ezt teszem, őszintén meg
vallom, hogy a törvény szempontjából nem indu
lok ki, hanem mivel a helyzet rendkivüliségének 
engedek. Elismerem mindazt, a mit Madarász kép
viselő mondott, hogy a háború nem kívánatos a 
nemzetekre nézve; de akár jó, akár rósz a katona
rendszer Európában, mi azt meg nem változtat
hatjuk. Más részről,ha nem tagadhatjuk, hogy ezen 
tény ránk ny omást gyakorol, kénytelenek vagyunk 
önvédelmünkről és önbiztonságunkról gondoskod
ni : ez már magában véve is oly érv, melynek szám
bavétele fölötte szükséges. A másik az, hogy igen 
jól tudjuk, hogy csak imént csüggött még a pal
los, melyet a teljhatalom az átalános hadkötele
zettség pátensével fejünk fölé hozott; (Zaj ) és meg 
vagyok győződve, ha a katonaságot most meg nem 
ajánljuk, a legközelebbi következménye az lesz, 
hogy azt a hatalom mégis kiviszi. (Zajos ellenmon
dás.) Kérem, én csak a magam álláspontját akarom 
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kifejteni, és tartozom azon őszinteséggel küldőim
nek és a t. háznak, hogy ezt itt kijelentsem. "Én 
azt koczkáztatni nem akarom, hogy a teljhatalom 
az átalános hadkötelezettséget ránk erőszakolja 
(Zaj), és fön akarom tartani alkotmányos befo
lyásunkat azon esetre, ha a védrendszert meg 
akarjuk változtatni. Ezek azon indokok, melyeknél 
fogva én a 48,000 katonát megadom. (Szavazzunk!) 

Gábriel I s t v á n : T .ház ! (Szavazzunk!) Csak 
annyit kívánok mondani, hogy t. képviselőtársam 
Ragályi Ferdinánd nézetei nyomán a szőnyegen 
forgó miniszteri előterjesztés ellen nyilatkozom. 
(Szavazzunk !) 

MiletiCS Szve tozár : Ismerve külső politi
káját a németekkel szövetségre lépett jelen magyar 
minisztériumnak; meggyőződve, hogy a megkí
vántatott 48,000 ujoncz az osztráknak arra fog szol-

| gálni, hogy vagy Ausztria állását és befolyását Né-
i metországban visszaszerezze, vagy a status quo-t 

Törökországban föntartsa, vagy hogy mind a ket
tőt tegye; látva tehát, hogy a megkívántatott mér
tékben adandó ujoncz aggressiv politikának és a 
keleti nemzetek elnyomásának volna eszköze : (Föl-
kiáltások : Igenis, a muszka ellen f) a miniszteri elő
terjesztés ellen szavazok. 

Tóth TilniOS j e g y z ő : Több mint húsz kép
viselő név szerinti szavazást kivan. (Fölolvassa a 
neveket) 

Elnök: Azt his zem, a szavazásra bocsátandó 
kérdés ekkép volna fölteendő: fölhatalmazza-e a 
ház a kormányt a halaszthatlan szükség tekin
tetéből az ujonczok kiállítására vagy nem ? (He
lyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : A kérdés föltevésé
hez kívánok szólani. Ügyekeztem figyelemmel ki
sérni az eddigi szavazási eseteket, és úgy tapasz
taltam, de az alapszabályokban is az mondatik, 
hogy midőn két indítvány forog fön egymás mel
lett, mindig az először beadott indítvány el- vagy 
el nem fog-adása mellett tétetik föl a kérdés. De 
különben a kérdésnek -az indítványtól bármily kü
lönbözéssel történő föltevése ellenkezik a házsza
bályokkal. A kérdés ily föltevése : tényleges módo
sítása, még pedig tárgyalás nélküli módosítása az 
indítványnak. Épen azért tisztelettel fölkérem az 
elnök urat, úgy mint az egész házat, méltóztassa
nak a kérdésnek ily föltevésétől óvakodni, mert 
ez jövőre csak zavarná a ház tanácskozásait. A ház
szabályok értelmében és az eddigi gyakorlat sze
rint a kérdést így kell föltenni: elfogadtatik-e áta-
lánosságban a miniszteri előterjesztés vagy nem ? 
(Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint az elnök 
által föltett kérdésnek tisztán kérdésnek kell lenni; 
motivátio abban nem foglaltathatik: mert a szava
zásnál igennel vagy nemmel kell felelni; motivál-
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ni a szavazást azért nem lehet és nem szabad. Me
lyik motívumból szavaz bármelyik képviselő, az 
akkor, midőn szavaz, kérdésbe nem jöhet, mert ő 
egyszerűen csak a kérdésre felelhet. A szavazó 
képviselő motívuma egészen más lehet, mint az, 
mely ily kérdésben kitétethetik. Lehet, hogy ezen 
motívumot nem osztja, lehet, hogy osztja, de más 
motívumból akar szavazni; pedig ez által már elő
re le van kötve, hogy bizonyos motívumra restrif^ 
gálja szavazatát, a mit kívánni nem lehet. A kér
désnek azon része, mely azt foglalja magában, 
hogy kíván-e a ház a halaszthatlan szükség tekin
tetéből fölhatalmazást adni az ujonczállitásra ? ez a 
része a kérdésnek már tegnapelőtt tárgyaltatott, 
mert az átalánosan el volt ismerve, hogy, ha halaszt
hatlan a szükség, ha mulaszttiatatlan, nem fogjuk 
ellenezni az ujonczállitásra megadni a fölhatalma
zást. Itt az a kérdés, hogy meggyőződtünk-e a szük
ség halaszthatlanságáról, vagy nem? Ezen kérdés
re felel minden képviselő saját lelkiismerete szerint; 
ésezaz elnöki kérdésben bele nem foglalandó tárgy. 
Én tisztán csak úgy óhajtanám föltétetni a kérdést, 
mint az az adóügyben is föl volt téve: átalánoság-
ban elfogadtatik-e a miniszteri javaslat ? vagy pe
dig, a mint az elnök a kérdést föltette, a motivatió 
kihagyásával. Egyébiránt ha a többség ezen mo
tívumot a kérdésbe akarja foglalni, nekem az ellen 
sem lesz észrevételem; részemről csak azt nyilvá
nítom, hogy azt a kérdésbe foglaltnak nem fogom 
tekinteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 
miniszteri előterjesztés következtében az ujonezok 
kiállítására nagy nem? Beléegyezik-e a t. ház , 
hogy a kérdést így formulázzam ? 

Madarász József: T. képviselők! A kérdés 
föltevésére nézve t. képviselőtársunk Grhyczy Kál
mán nyilatkozatának első részéhez csatlakozom, és 
hivatkozom a t. háznak tegnapelőtti ülésére, midőn 
fölolvastatott a szabályok azon szaka, hogy mi
dőn egy indítvány ellenében egy másik adatik elő, 
mindig az tűzetik ki, hogy az első indítvány áta-
lánosságban elfogadtatik-e vagy nem a tanácsko
zás tárgyául. A kérdés, mint azt t. elnökünk 
föltette, csak is részletezése a miniszteri előter
jesztésben beadott indítványnak. De mikor az áta-
lános tárgyalás be van fejezve, mind az eddigi gya
korlat, mind az alapszabályok szerint nem lehet 
máskép határozni. Az alapszabályok szerint nem 
lehet jobban föltenni, mint í gy : a minisztérium ál
tali előterjesztés , az átalános tárgyalás befejez
tetvén, elfogadtatik-e vagy nem ? 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! A kérdé
sekre, és átalában a szavazásra nézve a házszabá
lyokban csak ez van : „Ha új indítvány adatik be, 
az eredeti indítvány iránt a tárgyalás után a szava
sás előre bocsátandó" ; de arra nézve, hogy a kérdést 

! u g y kell-e föltenni, hogy azon eredeti indítvány 
J átalánosságban elfogadtatik-e vagy nem? aziránt 
l a házszabályokban egy betű sincs. A házszabályok 
I e tekintetben csak egyet kötnek k i : hogy minden 

kérdés úgy tétessék föl, hogy arra nézve igen- vagy 
nem-mel lehessen szavazni. Tökéletes igazuk van 
tehát azoknak, kik megtámadják az oly alakban 
föltett kérdést, melyre igennel vagy nemmel nem 
lehetne szavazni; de minő szavakkal tegye föl az 
elnök a kérdést, az a házszabályokban sehol sincs 
megírva. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 
miniszteri előterjesztés következtében az ujonezok 
kiállítására vagy nem? Méltóztatnak e kérdést he
lyesnek találni? 

Tisza K á l m á n : Talán a miniszteri előter
jesztés helyett „a ház bizottságának jelentése foly
tán" szavakat lehetne tenni? (Helyeslés.) 

Ivánka Imre: A kérdést így ké rem fölten
ni : „Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 48 ezer 
ujoncz kiállítására a kiküldött bizottság jelentése 
következtében? (Helyeslés. Ellenmondás. Zaj.) 

T ó t h V i l m o s : Tisztelt ház, ennek ellenében 
azt vagyok bátor indítványoz isi, hogy az ellenté
tes véleményeket egyeztessük ki és a kérdésbe a 
„miniszteri előterjesztek" és „a bizottsági jelentés 
következtében" szavakat vegyük fel. (Helyeslés. 
Zaj.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház! Csak röviden akarom kijelenteni, hogy 
a kérdés úgy, a mint azt Tisza Kálmán és Ivánka 
Imre képviselő urak föltették, nézetem szerint 
helyesnek mutatkozik. A minisztérium t. i. reá-
állt arra, hogy bizottság küldessék ki a ház kebe
léből, és az győződjék meg a.kívánt ujonezok 
szükségességéről. A tegnapelőtti tárgyalások me
netele alatt úgy merülvén föl a dolog, hogy a ház 
egy része nagyobb megnyugtatást talál abban, ha 
a régibb országgyűlések példájára egy bizottság 
küldetik ki, azzal minden, az ujonczállitásra vo
natkozó adatok és körülmények közöltetnek, és ez 
tesz a háznak a miniszteri előterjesztésre vonatko
zólag jelentést : ez elfogadtatott, a bizottság ki
küldetett, és ennek jelentése következtében fog 
már most a szavazás történni. É n tehát azt tar
tom, a dolog állásának is megfelel a kérdés ilye
tén föltevése, miután az alapszabály nem mondja, 
hogy motiválva legyen-e a kérdés vagy nem, ha
nem csak azt, hogy olyan legyen, melyre igennel 
vagy nemmel lehessen felelni. Az igy kitűzött kér
désre lehet igennel vagy nemmel felelni: azért azt 
tartom, hogy a t. ház azt elfogadhatja. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! (Zaj. FölH-
áltások : Nem szabad kétszer szólani! Eláll.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt 
a bizottsági jelentés következtében az ujonezok ki-
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állítására, vagy nem ? (Helyeslés.) Méltóztassanak 
szavazni. 

Böszörményi László : T. ház! {Zaj. Föl-
Máltások : Nem szabad kétszer szólani!) T. elnök 
ú r ! (Heves, tartós zaj. Fölkiáltások : Nem szabad 
kétszer szólani!) 

Elnök: Bocsásson meg t. képviselő úr, két
szer egy tárgyhoz szólani néni lehet. 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T. ház ! (Zaj. Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : A képviselők névjegyzéke föl fog 
olvastatni. Méltóztassanak szavazni ezen kérdésre: 
fölhatalmazza-e a ház a bizottság jelentése követ
keztében a kormányt az ujonczok kiállítására 
vagy nem ? 

T ó t h YllmOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorozatát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., ifj. 
Ambrózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánszky 
Boldizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Arm-
bruszt Péter, Acs Károly, Ányos István, Bartal 
György, Bartal János, Bay György, Bánffy Albert b., 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Bencsík 
György , Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, Be-
sze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Boer János (udvarhely-
városi), Bogyó Sándor, Botka Mihály, Bömches Fri
gyes, Branoi'ácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsá-
nyi János, Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Al
bin gr., Csáky László gr., Császár József, Csengery An
tal, Csengery Imre, Csik András, Csörghe László. 
Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani 
Ferencz, Dániel Pál, Dedinszky József, Dellimanics 
István, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dimitrie-
vics Milos, Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa 
Dániel, Dósa Elek, DrasMczy Gyula, Eltel Frigyes, 
Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, Eszter-
házy István gr., Fav,r János, Fábián Gábor, Fáy 
Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Fischer Ist
ván, Fulepp Lipót, Gajzágó Salamon, Gál János, 
Geczö János, Geduty Lajos, Glacz Antal, Gorove Ist
ván, Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Elek, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József, Hunfalvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, 
Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka 
Imre, Ivánka Zsigmond, Jankovich Antal, Jekelfa-
lussy Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, 
Jókai Mór, Jonesku Demeter, Justh József, Justh 
Kálmán, Kacskovics Ignácz, Kandó Kálmán, Kará
csonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kál-
noky Pál gr., Kárász Benjámin, Károlyi Ede gr., 
Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsig
mond o., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja

kab, Kiss Miklós, Kotter Antal, Kossuth Pál, Kovách 
László, Kuba János, Kubicza Pál, Kicdlik István, 
Kitrcz György, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Lónyay 
Menyhért, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., Mado-
csányi Pál, Makray László, Máday Lajos, Maniu 
Aurél, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miké Mihály, 
Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy La
jos, Molnár József, Molnár Pál, Nagy Elek, Nagy 
Károly, Nánássy Ignácz, Németh Károly, Nyáry 
Pál, Ocsvay Ferencz, Onossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Oroszy Miklós, Paczolay János, Pap 
Simon, Perezel Béla, Perényi Zsigmond b., Pethe 
András, Pillér Gedeon, Platthy György, Podmaniczky 
Ármin b., Podmaniczky Frigyes b., Prónay József 
Pmgberger József, Papp Gergely, Rajner Pál, Ran-
nicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Semsey Albert, Simay Gergely, Simon 
Pál, Siskovich József Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik , Sulyok Mór, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szabó Sámuel, Szakáll 
Lajos, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szú-
páry Gyula gr., Szász Károly, Szentiványi Adolf, 
Szentkirályi Mór, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre 
gr., Székely Gergely, Széles Dénes, Széli József, 
Szitányi Ullmann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szolga 
Miklós, Szontagh Pál, Szemző István, id. Teleki Domo
kos gr., Thalabér Lajos, Thúry Gergely, Thury Sá
muel, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tokiay Károly, 
Tolnay Gábor, Torma Károly, Tóth Lörincz, Tóth 
Vihraos, Török Bálint, Török Sándor, Trauschenfels 
Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Ujfalussy 
Miklós, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay 
Lajos, Vass Sámuel gr., Vay Béla 6., Vay Lajos b., 
Várady Gábor, Vecsei Oláh Károly, Vécsey József b.; 
Vietorisz János, Vitolay József Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vodianer Albert b., Vay Sándor &., 
Vuchetich István, Zerdahelyi Incze, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., 
Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsarnay Imre, 
Zsámbokréthy József Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak : Almássy Sándor, Bárányi 
Ágoston, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sá
muel, Böszörményi László, Csanády Sándor, Cseh 
Sándor, Csiky Sándor, Damaszkin János, Deáky La
jos, Degenfeld Gusztáv gr., Döry Ádám, Eöry Sán
dor, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, Herte-
lendy, György, Hevessy Bertalan, Jámbor Pál, Kálr 
lay Ödön, Keglevich Béla gr., Kiss Lajos, Kupricz 
Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, Madarász József, 
Manojlovics Emil, Maróthy János, Médán Endre, Mi-
letics Szvetozár, Mocsonyi Sándor, Nagy Ignácz, Nu 
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holics Sándor, Odescalchi Gytda hg., Oláh Miklós, 
Pap Lajos, Pap Pál, Patay István, Peley Lajos, 
Pethes József, Pétery Károly, Ragályi Ferdinánd, 
Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos b., 
Sípos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Széky 
Péter, Ujfalussy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Vidacs János, Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: Babes Vincze, Balomiri János, 
Barinyay József, Batthyány Géza gr., Berzeviczy Ti
vadar, ifj. Bethlen Gábor gr., Binder Lajos, Boer 
János (fehérm. vingárdi ker. képv.J, Borlea Zsig
mond, Csernovics Péter, Csiky István, Darvas Antal, 
Deák Ferencz, Dőbrzsánszly Adolf, Domahidy Fe-
rencz, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás Vilmos, 
Decani Károly, Faragó Ferencz, Fejér János, Fri-
deczky Timót, Gál Miklós, Hodosiu József Horvát 
Boldizsár, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsigmond, 
Illés&y János, Kalatiz Pál, Karácsonyi János, Kende 
Kamit, Komáromy György, Konkolyi Thege Pál, 
Kán Kocsárd gr., Lehoczky Egyed, Lukács György, 
Lukynich Miliály, Lükö Géza, MaceUariu Illés, Ma
dár assy Mór, Mqjthényi József b., Markos István, 
Mátyáss József, Melasz Vilmos, Mihajlovics Miklós, 

Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Moldován János, Morscher Károly, Papp Zsigmond, 
Perezel István, Popovics Dessearm János, Popovics 
Zsigmond, Puskariu János, Ráday Gedeon gr., Rá
day László gr., Román Sándor, Rónay Lajos, Sebes
tyén László, Siklóssy Károly, Szemző Mátyás, Szent-
kereszty Zsigmond b., Székács József, Szüády Áron, 
Szilágyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szhűia 
Benedek, Sztratimirovics György, Sipos Ferencz, 
Teutsch György, Tisza László, Tóth Kálmán, Tidbás 
János, Varga Flórián, Véghsö Gellért, Wlad Alajos, 
Zámory Kálmán, Zichy Jenő gr., Zimmermann Jó
zsef András.) 

E l n ö k : Nem volt jelen 79 képviselő, (Élénk 
mozgás) igennel szavazott 256, nemmel 57, az el
nök nem szavazott; az összes képviselők száma 
393, és igy a szavazás eredménye azzal összevág. 

A szavazás következtében, mint a ház hatá
rozatát, kijelentem, hogy a ház a beadott bizottsági 
jelentés folytán a kormányt ujonezok kiállítására 
fölhatalmazza. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 

XCIX. ORSZÁGOS TTLES 
1867. marezius 5-dikén 

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

Tárgyai : A miniszteri előterjesztés az ujonczállitás tárgyában szakaszonkint tárgyaltatván, elfogadtatik. A főrendek 
üzenik, hogy a képviselőház határozatát mind .a közterhek, mind a Parisba küldendő múzeumi tárgyak iránt elfogadták. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István. Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólani kivánók ne
veit Dimitrievics Milos és Joannovies György je
gyezik. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Joannovies György jegyző (olvassa amar-
czius 4-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / 7 i n . 

E l n ö k : Napirenden van az ujonczállitás tár
gyában tett miniszteri előtérj esztvénynek szaka
szonkinti tárgyalása. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérjesztvény bevezetésének első pontját.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Ezen határo
zati javaslat végén az van, hogy ezen törvény ő. 
felségének szerencsés koronáztatása után törvény
könyvbe fog igtattatni. Azon esetre, azt hiszem, 
hogy a kezdete törvényezikkbe nem való, hanem 
annak máskép kell fogalmaztatni, jelesen az ilyen 
tárgyban eddig alkotott törvények nyomán: ezért, 
ha ezen bevezetésnek inarticulatió végett fogal
mazásáról leend szó, alkalmat veszek magamnak 
e tekintetben fölszólalni. (Helyeslés.) 

32 
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Tóth Vilmos jegyző, (folytatj a a bevezetés 
olvasását s fölolvassa a határozati javaslat első 
pontját.) 

Somss ich P á l : A t. ház tegnapi határozata 
folytán szükségesnek tartom e pontban a szerke
zetet megváltoztatni, illetőleg a tegnapi határozat
tal egybehangzásba hozni. Tegnap ugyanis a 
fölött szavazott a t. ház, vajon fölhatalmazás adas-
sék-e a felelős kormánynak a szükséges ujonczok 
kiállítására? A többség igennel felelvén, ezt el
határozta. Ezen szerkezetben azonban ez monda
tik : „A hadsereg soraiban támadt hézagok betöltése 
végett Magyar- és Erdélyország részéről 48 ezer 
ujoncznak azonnali kiállitása megszavaztatik." Ez 
a tegnapi határozattal , melyben fölhatalmazás 
adása mondatik ki, nem áll öszhangzásban. Véle
ményein szerint ezen szerkezetet tehát ekként kel
lene megváltoztatni: „Ahadsereg soraiban támadt 
hézagok betöltése végett Magyar- és Erdélyország 
részéről a minisztérium 48 ezer ujoncznak azon
nali kiállítására fölhatalmaztatik. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház ! Ezen pontra ne
kem is van egy pár igénytelen észrevételem. A t. 
képviselőház a múlt szombati ülésből bizottságot 
küldött ki, hogy a minisztérium által előterjesz
tendő adatokból meggyőződést szerezzen magá
nak úgy az ujonczok kiállításának szüksége, mint 
halaszthatlan volta iránt. Ez megtörtént. A bizott
ság beadta jelentését és ennek nyomán s értelmé
ben keletkezett a tegnapi határozat. Azért én 
igénytelen nézetem szerint szükségesnek látom, 
hogy a tegnapi határozat ezen szakaszban meg le
gyen érintve, nem csak azért, mert különben a 
szombati ülés határozatának szüksége minden ér
telmét elvesztené, hanem azért is, mert ezen indo
kolás az 1830: VII. és 1840: II-dik t. czikkbenis 
világosan előfordul. A másik körülmény az. me
lyet t. képviselő barátom Somssich Pál is mondott. 
Ezen két körülmény kikerülhetlen szükségessé te
szi, hogy ezen szakasz ily értelemben módosíttas
sák. E tekintetben bátor vagyok a t. képviselőház 
elé egy módosítványt előterjeszteni, mely így hang
zik : „Miután a képviselőház a bizottság jelentésé
ből meggyőződött arról, hogy a magyar ezredek
nek azon lábra állítása, mely az országnak és a 
trónnak biztonságára szükséges, halaszthatlanná 
vált: a minisztérium, a jelen rendkívüli körülmé
nyek tekintetbe vételével és minden abból jövőre 
vonható következtetés nélkül, fölhatalmaztatik, 
hogy a magyar ezredek részére Magyar-és Erdély
országból 48 ezer ujoncznak segélyképen azonnal 
leendő kiállítását eszközlésbe vegye.* Nem szük
ség ezen módositványttovább is indokolnom, mert 
hisz ez a t. képviselőháznak két rendbeli határoza
tával támog-attatik, támogattatik a t. miniszterel
nök urnák e részben tett nyilatkozatával is. Én, t. 

ház, legalább részemről, ezen módositvány el nem 
fogadását úgy tekinteném, mint a szombati és teg
napi ülésben hozott két határozatnak megváltozta
tását. Azért bátor vagyok ezt a módositványt a t. 
ház figyelmébe ajánlani. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Előre bocsá
tott észrevételem továbbra fentartása mellett kény
telen vagyok rövid észrevételt tenni azon helyes 
fölfogásra, melyet Somssich Pál t. képviselőtár
samnak tetszett nyilatkoztatni. 0 t. i. azt monda, 
jelen időben, hogy : „határoztatik, vagy fölhatal
maztatik.* Ennek a későbbi törvényben múlt időbe 
kell jönnie: „fölhatalmaz tátott :" mert a minisztéri
um nem akkor hatalmaztatik föl, miután a törvény 
meg lesz alkotva, hanem mielőtt a törvény szente
sítése megtörtént. Ez alázatos véleményem. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Miután a kaposvári kerület tisztelt képvise
lője által javasolt módositvány inkább megfelel a 
tisztelt ház által tegnap hozott határozatnak, mint 
a jelenlegi szöveg, szerencsém van kinyilatkoztatni, 
hogy azt a kormány a maga részéről is szívesen 
elfogadja. 

A mi a Várady képviselő úr által beadott ké
sőbbi indítványt illeti, én azt gondolom, hogy igen
is szükséges lesz fölemlíteni azon körülményt, hogy 
a ház a kiküldött bizottság' jelentése által győző
dött meg az ujonczállitás szükségéről és halaszt-

! hatlan voltáról, és hogy innen jövendőre semmi 
í következtetés ne vonassák; hanem ez fölfogásom 

szerint nem ide tartozik, hanem magába a tör
vényjavaslatba, melyet a kormánynak szerencséje 
lesz a ház elé terjeszteni, midőn azon módositvány 
is helyén lesz, melyet t. Bernáth Zsigmond képvi
selő úr tett. 

Szentk irá ly i Mór: Azon meggyőződésben 
vagyok, hogy a minisztérium által előterjesztett 
határozati javaslatnak fejezetét, egész az első pon
tig, határozatunkban nem tarthatjuk meg. Miután 
azonban egy határozatot is hozunk, vagy fogunk 
hozni, ennek a határozat indokolásának kell majd 
lennie, és én azt hiszem, hogy azok, miket Vára dy 
képviselőtársunk előterjesztett, tán még egy kissé 
bővebben kifejtve, ennek a határozatnak indokolá
sában adathatnának legczélszerübben elő, nem pe
dig ezen pontban, melyben tisztán, szabatosan an
nak kell lenni, mi a határozatnak lényeges tar
talma. Ezt a jegyző úr fogalmazni fogja és az egész 
határozatot a ház elé fogja terjeszteni. 

Nyáry P á l : Egyszeri fölolvasás után nem 
foghattam föl egészen Somssich képviselő úr mó-
dositványát. Méltóztassék azt írásban beadni vagy 
újra fölolvasni. 

Somss ich P á l : Hisz csak néhány szó. Még 
egyszer fölolvasom. Az első pont második sorá-

!• ban, ezen szó után : „szükség ", két pont követke-
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zik : s a hadsereg soraiban támadt hézagok betöl
tésére Magyar- és Erdélyország részéről;" közbe 
j önné: „a minisztérium 48 ezer ujoncznak azon
nali kiállítására fölhatalmaztatik," vagy. ha tet
szik: „fölhatalmaztatott." 

N y á r y P á l : Mind Várady, mind Szentkirá
ly i képviselőtársunknak igazat kell adnom arra 
nézve, hogy mindenesetre már ezen határozatban 
is ben kell foglaltatniok azon indokoknak, melyek 
arra határozták a házat, hogy ezen 48 ezernyi 
ujonczot megszavazza, vagyis inkább — a mostani 
igen helyes módositvány szerint — azoknak kiál
lítására meghatalmazza a minisztériumot : mert 
ha e nélkül intézkedik a ház, akkor nem felel meg 
a törvény rendeleteinek. A törvény rendeletei, 
azok t. i., melyek az 1830. és 1840-diki törvé
nyek ben foglaltatnak, indokolják a rendkívüli 
szükséget és a halaszthatlanságot is. Ha mi most 
ezen indokolást kihagyjuk, először meg kell valla
nunk,1 hogy nem egészen a törvény rendeletei szerint 
já runk e l : nem járunk el pedig azért, mert nem ha-
lasztbatjukj a kiállítást addig, mig a király meg 
lesz koronázva; másodszor, ha kihagyjuk, nem in-
d okolhatjuk azt, miért tettük ? Igaz, az monda
tik, hogy majd, ha törvény lesz alkotva, akkor 
majd indokolni fogjuk. Azt hiszem, ha arra képe
sítve lesz az országgyűlés, hogy törvényt hozhas
son, sokkal kevesebb indokolás lesz szükséges, 
mint most, midőn törvényen kivül, a törvényho
zás rendes jogain kivül tartjuk szükségesnek az 
ujonczok megajánlását. Én ennélfogva elfogadom 
Várady Gábor módositványát. melyet senki job
ban nem indokolt, mint Szentkirályi Mór képvise
lőtársam. (Szavazzunk !) 

E l n ö k : Talán jó lesz az előterjesztett módo-
sítványokat még egyszer elolvasni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a beadott 
rnódosítványokat.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Somssich 
Pál képviselő úr módositványát elfogadják, fölállni. 
(Zaj. Fölkiáltások: Nem értjük a kérdést!) 

B ó n i s S á m u e l : A szóban forgó kérdésre 
nézve bátor vagyok megemlíteni, hogy méltóztas
sanak a szabályokat megtartani: történjék ennél
fogva először a szerkezetre a szavazás, és azután 
a módosítványra. (Zaj.) 

I v á n k a I m r e : Miután Somssich Pál képvi
selőtársunk módosítványa Várady Gábor képvise
lőtársunk módositványában benfoglaltatik, és én 
Somssich módosítványának elfogadásában a szö
veg javitását látom: a kettőt összefoglalhatónak és 
a kérdést akként fölteendőnek vélem. (Zaj.) 

Bezerédj L á s z l ó : Én azt gondolom, a szó
ban forgó két módositvány semmiképen nincs 
egymással ellentétben, sőt egymás mellett nagyon 

jól megfér: azon indokolás, melyet Várady Gá

bor módosítványa magában foglal, helyet talál
hatna a határozat elején is, és annak mintegy be
vezetéséül szolgálhatna; az pedig, melyet Soms
sich Pál módosítványul indítványozott, a pontnak 
szövegére vonatkozik. (Zaj.) Azért nézetem sze
rint előbb nem szavazhatunk, mig az ily szerke
zetben előttünk nem fekszik: mert mindnyájan 
belátjuk, hogy mihelyt ez a ház határozatává vá
lik, úgy, a mint szerkesztve van, nem fogadható 
el, hanem némi rnódosítványokat igényel. Fölfo
gásom szerint tehát függeszszük föl a végleges el
határozást addig, mig-azigy szerkesztve nem lesz : 
mert azért, hogy Somssich képviselőtársunk mó
dositványát elfogadjuk, nem zárjuk ki azt, hogy 
azon indokolás, mely szükséges, hogy a határozat 
hozatala végett beigtattassék, mellőzve legyen. 

Várady Gábor : Épen azon oknál fogva, 
melyet Bezerédj képviselőtársunk előadott, látom 
szükségesnek a t. házat figyelmeztetni, hogy itt 
két külön módositvány van, a melyek fölötti sza
vazás külön-külön, egymás mellett megállhat: 
mert, noha Somssich képviselőtársunk módosít
ványa az enyimben benfoglaltatik, az én módo-
sitványomnak mégis van egy része, melyre Soms
sich képviselőtársunk módosítványa nem terjed ki. 
Azért épen azon oknál fogva, miként Bezerédj 
képviselő úr is előadta, elkerülhetlenül szükséges
nek látom, hogy azután, midőn már Somssich kép
viselőtársunk módosítványa fölött a szavazás meg
történt — mert ő tette előbb módositványát — kö-
vetkezhetik az én igénytelen módositványum fölötti 
szavazás. (Zaj.) 

E l n ö k : Én is úgy fogom föl a kérdést, hogy 
Somssich képviselő úr módosítványának elfoga
dása nem zárja ki a másikra való szavazást. En
nélfogva mindenekelőtt Somssich képviselő úr mó-
dositványára kell szavazni, azután pedig arra, hogy 
a ház szükségesnek látja-e azon módositványt, me
lyet Várady képviselő úr beadott. (Zaj.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdésre nézve aka
rok a házszabályok értelmében egy észrevételt 
tenni. Miként mái' előttem néhányan megjegyez
ték, és mint különösen Bónis képviselő úr helye
sen mondotta, először a szerkezetre nézve kell sza
vazni ; ha ez el nem fogadtatik, jön szavazás alá 
az, mi tőle legtávolabb áll, mi annak ellentéte, 
azaz jelen esetben Várady Gábor módositványa; 
ha az is elvettetik, jön csak szavazás alá Somssich 
Pál módositványa. (Zaj.) 

Kerkapoly Károly : Azt gondolom, hogy 
azon nyilatkozat után, melyet miniszterelnök úr 
tett, a szerkezet fölött szavazni fölösleges, mert 
azt miniszterelnök úr visszavette; következőleg' fö
lösleges kimondani, hogy el nem fogadtatik. Ha 
egyszer visszavonatott, véleményem szerint Soms
sich Pál módositványára kell előbb szavazni: nem 
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csak azért, mert előbb adatott be ; hanem azért is, 
mivel lehetnek a háznak oly tagjai, kik azt, mint 
kevesebbet, és a másik módositványban úgyis ben-
foglaltat, pártolják, de a másik, tovább menő módo-
sitványt nem pártolják. Egyébként , ha Várady 
Gábor módositványa jönne előbb szavazás alá, és 
elfogadtatnék, úgy látszanék, mintha elvetette vol
na a tisztelt ház Somssich Pál módositványát, a 
mit pedig tenni nem akart. Különben is Somssich 
módositványa csak a conclusióra vonatkozik, mig 
azon módositvány, melyet Várady Gábor adott 
be, a periódus antecedensét illeti. (Zaj.) 

S o m o s s y IgnáCZ : Tökéletesen kimerítette 
Kerkapoly képviselőtársunk véleményemet, mert 
miután a fontosabb kérdésben ezen pont — t. i. az, 
hogy megszavazás vagy fölhatalmazás legyen-e — 
részint a történtek, részint a miniszterelnök nyi
latkozata által visszavonatott, a szavazás e fölött 
fölösleges. (Zaj.) 

N y á r y P á l : Nem lehetek egy értelemben se 
Kerkapoly, se Somossy t. képviselő barátunk vé
leményével, nem pedig azért, mert ennek a ház
nak lehet határoznia bármely elébe terjesztendő 
dologban, de a ház szabályait megváltoztatnia nem 
lehet. Azért kérem fölolvastatni a szabályt, és a 
szerint intézni a kérdéseket. Nem akarok, mielőtt 
az fölolvastatik, magyarázatába bocsátkozni, mert 
úgy látszik, hogy attól már félig-meddig eltértünk 
•eddigi előadásainkban, t. i. attól, hogy mi módon 
értelmezzük a szabályt; de mihelyt fölolvastuk a 
szabályt, az nekünk oly törvény, melytől eltér
nünk nem szabad. Kérem ennélfogva azon sza
bályt fölolvastatni.. (Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a házsza
bályok 56-dik szakaszát): „A módositványokat az 
elnöknek Írásban kell benyújtani. Ha uj indítvány 
adatik elő, az eredeti indítvány iránti tárgyalás és 
szavazás előre bocsáttatik; ezután az uj indítvány
nak elsősége van az elesett első indítvány módosí
tása fölött." 

K á r o l y i Ede gr .: T. ház! (Zaj.) Csakugyan 
úgy áll a dolog ezen alapszabály szerint, hogy az 
első indítvány fölött kell előbb határozni; de mi
után a t. miniszterelnök úr kijelentése által tény
leg maga is elismerte, hogy eláll azon ponttól, 
melyet átalánosan kívánunk módosítani, azt hi
szem, hogy teljesítettük ezen házszabály paran
csát ; és azért nem látom át, miért ne lehetne a 
kérdést úgy föltenni, a mint a t. elnök úr föltette. 
(Zaj.) 

Ráday Gedeon gr.: Azt tartom, bárki és 
bár hány tag kijelentené, hogy a szerkezeten vál
toztatni kivan és ez pártoltatik, a házszabályokat 
máskép értelmezni nem lehet, mint hogy legelő
ször szavazás történik a fölött : megmarad-e a 
szerkezet, vagy nem? Ha a szerkezet megmarad, 

akkor ez által a módositványok elesnek. Tehát 
úgy teendő föl a kérdés : vajon megmarad-e a 
szerkezet? (Zaj.) 

_ Tóth V i l m o s j e g y z ő : A házszabályok 
47-ik szakasza ekkép szól : „Az indítványozónak 
mindig jogában áll indítványát visszavonni; ha 
azonban más valaki azt magáévá teszi, a tárgya
lás tovább foly." 

Onossy Mátyás: T. képviselőház! Az itten 
indítványba hozott módosításoknak egyikét sem 
látom szükségesnek. Ugyanis mi határozatot hoz
tunk az iránt, hogy a minisztérium által kért 48 
ezer újoncának Magyar- és Erdélyország részéről 
kiállítására a minisztériumot fölhatalmazzuk. Ez 
benne van a szerkezetben, csakhogy a 4-ik pont
ban fordul elő, és pedig nagyon természetesen : 
mert elsőben kell megszavazni az üjonczokat, s 
miután megszavaztuk, azután kell a kiállítást va
lakire rábízni, vagy kiállításukra valakit megha
talmazni. Azon javaslat tehát, melyet a miniszté
rium a ház elé terjesztett, tökéletesen logikailag 
van szerkesztve. Az első pontban kívántatik, hatá
rozzuk el az ujonczok kiállítását; és ezt megtet
tük. {Ez nem a kérdéshez tartozik!) Épen a kérdéshez 
fogok ez által jutni. Tökéletesen helyén van tehát 
fogalmazva a kérdés, melyet mostan az elnökség 
által föltétetni kívánok. Nem lehet tehát másképen 
föltenni a kérdést, mint, hogy kívánják-e a néze
tem szerint ott logikailag helyesen föltett szerke
zetet megtartani vagy nem ? Ez az első kérdés: és 
ez egyezik a házszabályokkal is, a fogalommal is. 
{Szavazzunk !) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Vélekedésem sze-
I rint a Tóth Vilmos képviselő úr által idézett ház

szabályi szakasz ide nem alkalmazható, mert bá
tor vagyok kérdeni, visszaveszi-e a minisztérium az 
indítványt ? {Fölkiáltás: A módositvány!) Igen! Enge
delmet kérek, ez egészen más : indítványt vissza 
nem lehet venni, midőn már a ház határozott fö
lötte. Engedelmet kérek, ez nem az indítvány 
visszavétele. É n a szabályokat meg kívánom tar
tatni : mert ebben az esetben ugyan nem látom a 
veszélyt; de történhetnék akármikor, hogy a ház 
egy miniszteri kijelentés által igen lényeges do
logtól elüttetnék. Szükségesnek látom azért a ház
szabályokat megtartani; azok alól senki módosí
tása a házat nem mentheti föl. Szavazzunk azért 
a r ra , hogy megtartsuk-e a szerkezetet vagy ne ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Megvallom, nem tudok egyetérteni a tisztelt 
képviső úr kijelentésével. A minisztériumnak épen 
úgy van joga visszavenni szerkezetét, mint akárki 
másnak; ha pedig visszavette, akkor a házszabá
lyok értelmében csak más teheti azt sajátjává, a 
mikor aztán ismét történhetik felette tárgyalás. Mi
után azonban ez nem történt; sőt a ko nnány elő-
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terjesztését más, mint olyan, nem is veheti át: nem 
látom szükségét annak, hogy a fölött szavavazzunk, 
a mire az egész házban semmi véleménykülönbség 
nincs. Méltóztassék megnyugodni. Én azt gondo
lom, hogy mind a két módositvány külön föltevé
se egymásnak nem praejudicál, hanem azon sza
kaszt kell föltenni először, melyet a kaposvári ke
rület érdemes képviselője indítványozott; azután 
vétessék elő a másik indítvány; és ekkor megha-
tároztatnék az is, elfogadtatik-e annak lényege? s 
hová fog tétetni: vajon azon pontra-e ? vagy pedig 
a bevezetéshez, épen a ház határozatának indoko
lására ? 

Csengery I m r e : T. ház! Az eredeti szerke
zetre véleményem szerint azért sem lehet többé 
szavazni, mert ha az ma szavazás tárgyává tétet
nék, arra szavaznánk, hogy a tegnapi határozat 
maradjon-e meg tovább vagy se? A tegnapi hatá
rozat által eltért a ház az eredeti szerkezettől, mert 
nem megszavazás mondatott ki, hanem a kormány 
fölhatalmazása. Azon tárgyra nézve tehát már teg
nap visszalépett a kormány az eredeti szerkezettől 
akkor, mikor a kérdésnek ily módon föltevését el
fogadta. Az eredeti szerkezet további szavazás tár
gya nem lehet, hanem igenis atettmódositványok. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Ugy veszem észre, a többség azt kí
vánja, hogy mindenek előtt szavazás történjék arra, 
vajon Somssich Pál képviselő úr módositványát el
fogadja-e a ház többsége vagy nem? Ennélfogva 
méltóztassanak azok, kik Somssich Pál módositvá
nyát el kívánják fogadni, fölkelni. (Megtörténik.) 
Somssich Pál képviselő úr módositványa elfogad-
tatik. Már most szavavazni kell Várady Gábor kép
viselő módositványa fölött. 

Somss i ch P á l : Kérjük a módositványtmég 
egyszer fölolvastatni. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő [olvassa Várady Gábor 
módositványát.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Ha azonnal elintéztetni 
kivánja a képviselőház az épen újból fölolvasott 
módositványt, akkor kénytelen vagyok szavazás 
előtt egy pár alázatos észrevételt tenni; (Nem le
het!) ha pedig azonnali elintézését ezen némileg 
bővebb módositványnak netalán czélszerünek 
nem tartaná a tisztelt ház , és vagy máskorra 
halasztaná, vagy az ülést egy kis időre a gon
dolatok öszpontositása végett fölfüggesztené , 
akkor (Nem kell!) Ha méltóztatnak azonnal 
intézkedni, akkor nekem két szót illetőleg lesz né
mi észrevételem. 

Egyik az, hogy a szövegben az mondatik, hogy 
a bizottság jelentéséből meggyőződtünk arról, hogy 
az ország és a hon biztossága czéljából ez és ez szük
séges. (Fölkiáltások: Nem a hon, hanem a trón!) Al-

D'V. kalmasint a rósz acustica miatt értettem ezt ig 
Ha ez nincs benne, akkor ezen észrevételem elesik. 

A másik, mire észrevételt akarok tenni, az, a 
hol az van mondva, hogy segélyezéskép. Ezt ré
szemről nem tartom helyesnek. (Maradhat az !) Bo
csánatot kérek, de lehetnek emberek, a kik az egé
szet igy nem akarják elfogadni, de nem is kívánják 
elvetni; s én is azok közé tartozom, mert e kifeje
zésen megütközöm, mert segélyezni anyit jelent, 
mint mást segíteni; én pedig nem másnak segélye
zésére, legalább nem csupán, hanem épen saját ha
zánk érdekében és biztosítása czéljából vélem a 48 
ezer ujonczot megajánlhatónak, egészen egyetér-
telmüleg a kormány előterjesztésének azon szavá
val, mely azt mondja, hogy a hézag pótlása az or
szág biztonsága érdekében is nem halasztható. It t 
magunkat és hazánkat értem: s ekkor nem segé
lyezéskép, hanem csupán magunk érdekét tekint
hetem. 

BÓniS S á m u e l : Midőn a tanácskozás befe
jeztetett és két indítvány között történik a szava
zás, a mennyiben a szavazást indokolni nem lehet, 
a fölszólalást ily módon, engedelmet kérek, én el
fogadhatónak nem látom. (Zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, nem történt sza
vazás közben. (Nagy zaj. Szavazzunk!) Méltóztas
sanak azok, kik Várady Gábor képviselő úr mó
dositványát elfogadják, fölállni. (Megtörténik. Nagy 
zaj.) Még egyszer fölteszem a kérdést. Méltóztas
sanak most azok, kik Várady Gábor képviselő úr
nak indítványát nem fogadják el, fölállani. (Meg
történik.) 

Just l l József (szól, de a nagy zajban nem 
hallani.) 

Elnök: Nem tudom, mit kivan a tisztelt ház? 
(Jobb felöl: A végzést kimondani !) A t. ház többsé
ge Várady Gábor képviselő úr módositványát el 
nem fogadja. (Jobb felöl: Helyes !) 

' Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Tisztelt ház! Én a végzést úgy fogtam föl, hogy 
a többség Várady Gábor képviselő úr módositvá
nyát, úgy a mint van, el nem fogadta: azért bátor 
vagyok most formulázva a t. ház elé terjeszteni azt, 
a mit előbb az indítványra nézve már elmondot
tam, hogy t. i. vannak abban oly eszmék, melye
ket magam is, illetőleg a kormány, olyanoknak is
mer, melyek természetes bevezetéséül és indokolá
sául szolgálnak a hozandó határozatnak. Ezt tehát 
— nem ragaszkodom annyira a szerkezethez, de 
Örvendenék, ha az a t. ház helybenhagyásával ta
lálkoznék — ekként lehetne formulázni: „Miután 
a képviselőház a szükség megtudására kiküldött 
bizottság jelentéséből meggyőződött arról, hogy a 
magyar ezredeknek azon lábra állítása, mely az 
ország és a trón biztosságára szükséges, halaszt-
hatlanná vált: a jelen rendkívüli körülmények te-
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kintetbe vételével határoztatott , hogy . . ." stb. ( 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a tisztelt ház elfogadni ? 
(Jobbról: Elfogadjuk! Balról: Szavazzunk!) Méltóz
tassanak tehát azok, kik a fölolvasott bevezetést el
fogadják, fölállani. (Megtörténik.) A ház többsége a 
fölolvasott bevezetést elfogadja. 

Most következik a többi pont. 
Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri ha

tározatijavaslat 2-ik pontját.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Már tegnap is volt 

szerencsém nyilvánitani, hogy én magában a mos
tani határozatban kivánok némelyeket kifejeztetni. 
Erre vonatkozólag most leszek bátor mindjárt föl
olvasni módosítványomat. Én azt hiszem, t. ház, j 
midőn ilyen, valóban nagy tehernek az országra J 
rovásáról van szó, ha a kénytelenség miatt azt el
kerülnünk nem is lehet, kötelességünk megtenni 
mindent egyfelől az iránt, hogy a mit esak a kö
rülmények engednek, mindenben törvényes le
gyen az eljárás, másfelől úgy intézkedni, hogy a 
mennyire lehet, ezen teher mindig igazságosan és 
igy könnyebben elviselhetó'leg legyen a népre ki
róva. A második szakaszt tehát igy óhajtanám 
szerkesztetni: „Az ujonczáílitás közelebbi föltéte
lei a minisztérium előterjesztése folytán később, 
mindenesetre azonban a hazai törvények s a tör
vényes gyakorlat szellemében, és akként fognak 
megállapittatni, hogy az ország által megajánlott 
ujonezok csak a magyar ezredekbe osztassanak 
be." A törvényesség szempontján kivül vezet en
gem ezen módositványnál az is, hogy — a mint 
bizonyosan igen jél méltóztatnak tudni — a ma
gyar törvényes gyakorlat több tekintetben eltért, 
még pedig előnyösen tért el attól, a mi mostanság 
volt gyakorlatban. Jelesen, hogy többet ne emiit-
sek : a most elmúlt rendszer idejében a megváltás 
volt behozva, melynek eredménye az volt, hogy mig 
a vagyonosabbak lefizették a váltságdijat, mi, az 
Isten tudja, hová fordíttatott, addig a megváltott 
helyett, más szegény családok gyermekei beso-
roztattak, a mi mint szembeszökő igaztalanság ter
mészetesen mindeniknek elégedetlenségét okozta; 
holott a régi magyar törvényes gyakorlat szerint 
csak a helyettesítés volt megengedve, azaz, ha valaki 
a katonai szolgálat alól magát mentesittetni kivánta, 
állithatott maga helyett mást, de nem menekedhe
tett meg más szegényebbnek rovására. Továbbá 
tudjuk, hogy a mostani gyakorlat szerint nagyobb 
kerületenkint vettetett ki a kiadandó ujonezok 
száma, minek az lett a következése, hogy gyakran 
valósággal az egyes elöljárók Önkénye szerint egyes 
községekből mind elvitték a fiatal embereket, mig 
más községekben mind otthon maradtak. Hogy 
ez minő igazságtalanság, s hogy a régi gyakorlat 
ennél mennyivel helyesebb volt, mely szerint az 

egyes községek tartoztak a nép száma szerint ra
jok eső részt kiállítani: bővebben indokolni nem 
szükséges. Többeket is hozhatnék föl; de a t. ház 
figyelmét továbbá nem kívánván fárasztani: egy
szerűen módosítványomat ajánlom. 

Jóka i Mór: Tisztelt képviselőház ! Azon kér
désre, hogy kell-e Magyarországnak és rögtön 
kell-e fegyverkezni ? csak igennel válaszolhatok; s 
ha ezt jelenti a miniszteri előterjesztés, szavazatom
mal hozzájárulok. 

Az indokokat, miként fegyverkeznünk szük
séges, nem meritem a bizottság előadásából: köz
tudomásúak azok. Napjainkban a diplomatia nem 
mysterium többé, s a politika nem monopólium. 
Egész Európa fegyverkezik, még a neutrális Schweiz 
is ; ily időben Magyarország sem fogja magát hu-
zamosb ideig csupa fáklyás zenékkel és illumina-
tiókkal megvédhetni. Azért nem is beszélek, bár
mily háládatos tárgynak kinálkozzék is, az örök 
béke áldásairól, a mi vérünk kíméléséről. A béke 
bizony mindnyájunk előtt kedves, s az elvérzés 
nem kívánatos; de mikor a harczolás kötelességül 
áll előttünk, akkor egy szívvel és akarattal ott kell 
lenni mindenkinek, kinek Isten ép szivet és kart 
adott. Az örök béke nem függ tőlünk: rég forron
gó európai kérdések vég kitörésökböz közelítenek, 
s hogy azoktól magunkat készületlenül ne hagy
juk találtatni: az ránk rótt kötelesség; nem más. 

Volt idő, midőn a magyar nemzet óriási erő
feszítésre volt képes, midőn egy évben 200 ezer, 
és tiz hó múlva ismét 50 ezer ujonezot szavazott 
meg az országgyűlés, és a fiatal hadseregnek is a 
régi kipróbált katonaság képezte a tömöritő mag
vát. Ha ily veszély fenyegetné hazánkat, hiszem, 
hogy hazánk mai fiatalsága sem lenne kevésbbé 
lelkesült, mint volt a húsz év előtti. 

Többen azon képviselőtársaink közül, kik az 
ujonczállitást egyátalában és elvben is ellenzik, 
épen igy aggodalmaskodtak az ujonczáílitás elvi 
megszavazásakor 1848-ban, midőn az akkori mi
nisztérium kivánta a háztól. 8 kérdem tőlök. . . . 
(Közbeszólás: Csak egy volt!) Tehát csak azon kép
viselőtársamtól kérdem: ha akkor a ház az ő ag
godalmaira hajlik és a fegyverkezést elhalasztja, 
nem lett volna-e kénytelen a magyar nemzet a bé
két oly áron vásárolni meg, hogy ellenségei leg
kisebbikének adja meg magát? Hogy ezt nem 

| tette, igaz, hogy sok ember életébe került ; de az 
egyes honfiak életének árán európai életet szerzett 
magának az ország, s az akkori nagy véráldozat nél
kül ma nem beszélne senki arról, hogy „van Ma
gyarország." (Élénk tetszés.) 

Ámde teljes mértékben osztom azon képvi
selőtársaink aggodalmait, a kik biztosítékokat 
akarnak birni az iránt, hogy a fegyverkezés Ma
gyarország és a magyar trón érdekében történjék, 
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nem pedig ez érdekek ellenkező irányában. Az or
szággyűlés elhatározhatja, hogy az ország állítson 
ki negyvennyolcz ezer ujonczot; de, hogy ne csak 
negyvennyolcz ezer darab emberi testet, hanem 
negyvennyolcz ezer hazafiúi lelket is adjon a had
seregnek : ezt csak megfelelő intézkedései által ér
heti el a törvényhozás. A háborúba menetelt de-
cretálhatja a hatalom, az országgyűlés megajánl
hatja a hozzá való eszközöket, előkészíthetik azt a 
hadvezérek; de a győzelem megnyerése a közka
tonák dolga. (Ügy van!) Hogy a közszellem hiá
nya a hadseregnél minden hadvezéri combinatiót 
meghiúsít, arról tanúskodnak a közelmúlt ese
ményei. 

Azért fölöttébb szükséges, hogy ily intézke
dések, melyek a katonai közszellemet fentartják, az 
országgyűlés által megtétessenek. 

Legelső sorban áll azok között, hogy az ujoncz-
állitásnál a törvény és törvényes szokások megtar
tassanak. 

Mindenki fogja számos példából tudni, hogy 
az ujonczállitás, a múlt évek rendszere mellett, egyi
ke a legodiosusabb adózásoknak a nap alatt. Nem a 
véradót értem, nem is a formaszerü megváltást; ha
nem azt a valóságos pénzben fizetett adót, a titok
ban marokba nyomott adót, az állam háta mögött 
fizetett adót, melyből nem az állam, de annak szol
gái gazdagultak. Végtelen a visszaélés, a népnek 
kizsarolása e tekintetben, s alig hiszem, hogy vol
na, a ki ne tudná, miszerint még a béres szolgale
gények évi bére is egy részben ily czélra veszte-
gettetett el. s a kit valósággal elvittek katonának, 
az csak szegénysége és az emberi igazságtalanság 
iránti felháborodása érzetét vitte oda magával. í g y a 
katonáskodás évről évre népszerűtlenebb eszme lett 
Magyarországon. Azért mulhatlannak találom, hogy 
a kormány nyugtassa meg a hazát aziránt, misze
rint az ujonczállitás módjára nézve oly rendszert 
fog életbe léptetni, mely a czélnak megfeleljen. 

Továbbá, a mit hazánknak számos szentesitett 
törvénye elrendelt, hogy a magyarországi ujón
ozok magyarországi ezredekbe soroztassanak, Ma
gyarország védelmére szolgáljanak, azt most a tör
vényeken kivül még egy, a törvényeknél nagyobb 
úr is kívánja: a szükség. Szükséges, hogy a ma
gyarországi hadfiak, a legvéresebb megoldással fe
nyegető európai bonyodalmak miatt, hazánk leg
közvetlenebb védelmére forditassanak ; hogy czél-
jok legyen ezt a mi Magyarországunkat a magyar 
király számára, ha kell, a félvilág ellen megvédeni, 
de ne legyen hivatásuk, soha, idegen nemzeteket 
leigázni, a kiknek szabadsága mielőttünk is szent, 
és ne legyen küldetésök politikai rögeszmékért el
hullani, a mikhez Magyarországnak semmi köze. 
{Élénk helyeslés.) 

Ha ezen tárgyakban megnyugtató választ ka

punk a magyar kormányférfiakktól: én hazánk 
fentartásának érdekében, a trón iránti hűség köteles
ség-érzetében fogok a miniszteri előterjesztés mel
lett szavazni; ha azonban ezen kívánságunk, mely 
Tisza Kálmán tisztelt barátom módositványában 
nyert kifejezést, elutasittatnék: akkor kénytelen 
volnék azon meggyőződésre jutni, miszerint e rend
szabály nem Magyarország fölfegyvérzésére, ha
nem Magyarország lefegyverzésére szolgál, s sza
vazatomat meg kellene attól tagadnom. 

E czélból pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
{Helyeslés bal felöl.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Már a múltkor volt szerencsém a t. ház előtt kije
lenteni, hogy a kormány a maga részéről épen 
nem idegenkedik azon föltételt, hogy a Magyaror
szágból kiállitandó ujonczok a magyar ezredekbe 
soroztassanak, a ház elé terjesztendő törvényja
vaslatba fölvenni, és ezt mindenesetre meg is fogja 
tenni. Egyszersmind pedig maga a határozati ja
vaslat kimondja azt, hogy a kormány nem lehe
tett elkészülve a részletes javaslatnak a ház elé 
terjesztésével , mert hiszen méltóztatnak tudni, 
csak néhány napja, hogy azon terhes hivatás ju
tott nekünk, úgyszólván a törvényhozás és igaz
gatás minden ágaiban felelősség mellett eljárhatni. 
E biztosítékot tehát a kormány a ház elé terjesz
tendő javaslatba okvetlenül föl fogja venni, vala
mint azokat is, melyek a jelen viszonyok között 
az 1840-diki törvények példájára fölvehetők. En
nél tovább természetesen nem bocsátkozhatik a 
részletekbe, és azontúl kérni fogja, majd midőn a 
törvényjavaslatot terjeszti a ház elé, hogy a vég
rehajtást a kormányra méltóztassanak bízni, mely 
bizonyosan kötelességének fogja ismerni a lehető 
könnyebbitéseket alkalmazni és a törvényszerű 
s alkotmányos eljárást, a belopódzott visszaélések 
mellőzésével, követni. 

A mit az előttem szólott t. képviselő úr arra 
nézve méltóztatott mondani, hogy a jelenlegi rend
szer hiányos, s hogy azt igazságosabbal, czélirá-
nyosabbal kell pótolni, azon rendszerrel, melyet 
átalában védelmi rendszernek szoktak nevezni: e 
tekintetben tökéletesen egyet értek vele; és a kor
mány annak idejében alkotmányos utón ez iránt a 
a t. ház elé javaslatot fog terjeszteni. 

E l n ö k : Mindenek előtt arról levén sző, mél-
tóztatik-e a t, ház a szerkezetet elfogadni, méltóz
tassanak azok, kik a szerkezet elfogadják, fölállni. 
(Megtörténik.) A szerkezetet a t. ház többsége el-

I fogadja. 
Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 

előtérj esztvény 3-dik pontját) 
E l n ö k : Méltóztatnak a 3-dik pontot elfo

gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 3-dik pont 
' megmarad. 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az elöterjeszt-
vény 4-dik pontját) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 4-dik pontot elfogadja. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az előtérjeszt-
vény 5-dik pontját) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen pontot elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva az 5-dik pont is meg
marad. 

Most t. ház többsége által módosított egész 
szerkezet fog fölolvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérj esztvény módosított szerkezeté.t) 

E l n ö k : Következik a módosított egész szer
kezet fölötti szavazás. Erre nézve 22 képviselő úr 
név szerinti szavazást kér. (Zaj. Elnök csönget.) 

Tóth Vilmos jegyző (fölolvassa a név sze
rinti szavazást kérő 22 képviselő beadványát. Nagy 
zaj. Elnök csönget. Fölkiáltások: Halljuk a kérdést!) 
Azt hiszem, a kérdés már föl volt téve az elnök 
által, t. i., hogy elfogadja-e a t. ház a szerkezetet 
egészben, vagy nem? (Zaj. Fölkiáltások: Halljuk 
a kérdést!) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a szerkezetet, vagy 
nem ? (Nagy zaj. Elnök csönget) Csendet kérek, 
különben lehetetlen lesz a szavazatot megérteni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névlajstromát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj.Am-
brózy Lajos b., Andrássy Gyida gr., Andreánszky Bol
dizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Armbruszt Pé
ter, Ányos István, Balomiri János, Bartal György, Bay 
György, Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János (udvarhelyi), 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Branovácsky István, 
Bujanovics Sándor, Borcsányi János, Cebrián László 
gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., Csáky László gr., 
Császár József, Csengery Antal, Csengery Imre, Csik 
András, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vil
mos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, Dániel Pál, 
Dékáni Károly, Dellimanics István, Detrich Zsig
mond, Dimitrievics Milos, Dobóczky Ignácz, Domokos 
László, Dózsa Dániel, Dósa Elek, Draskóczy Gyula, 
Eitel Frigyes, Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős 
Lajos, Faragó Ferencz, Fanr János, Fábián Gábor, 
Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest 
Imre, Fülepp Lipót, Gqjzágó Salamon, Gál János, 
Geczö János, Gedidy Lajos, Glacz Antal, Gorove Ist
ván, Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, 
Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Antal, Hor
váth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József Hunfalvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, 
Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka 

Zsigmond, Jankovich Antal, Jekelfalussy Lajos, 
Joannovics György, Jonesku Demeter, Jiísih Jó
zsef , Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz , Kalauz 
Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kar
dos Kálmán, Kaivtz Gyula, Kálnoky Pál gr,, Ká
rász Benjámin, Kemény Gábor b., Kemény István b., 
Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi 
Pál, Kiss Jakab, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Kudlik István, Kurcz György, Láng Givsztáv, 
Lator Gábor, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lip-
tliay Bélab., Lónyay Gábor, Madocsányi Pál,Máday 
Lajos, Marim Aurél, Mátyáss József, Mihályi Péter, 
Mikó Imre gr., Mikó Mihály, Millutinovics Szvetozár, 
Miske Imre b., Molnár József, Molnár Pál, Nagy 
Elek, Nagy Károly, Németh Károly, Ocsvay Ferencz, 
Önossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy Béla b., Oroszy 
Miklós, Paczolay János, Perczel Béla, Perényi Zsig
mond b,, Feihe András, Pillér Gedeon, Prugberger 
József, Papp Gergely, Rajner Pál, Rannicher Jakab, 
Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky István,\Ró-
nay János, Rónay Mihály, ifj.Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Semsey Albert, Siklóssy Károly, 
Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József, Soms-
sich Imre gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Sza-
badfy Sándor, Szabó Imre (pápavárosi), Szabó 
Imre, Szabó Sámuel, Szakáll Lajos, Szápáry Géza 
gr., Szápáry Gyida gr., Szász Károly, Szentiványi 
Adolf, Szentkirályi Mór, Széchenyi Béla gr., Szé
chenyi Imre gr., Székács József, Székely Gergely, 
Széles Dénes, Széli József, Szirmay Pál, Szitányi 
UUmann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szemző István? 
Szolga Miklós, id. Teleki Domokos gr., Thury Sá
muel, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Torma Károly, 
Tóth Kálmán, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Torok 
Bálint, Török Sándor, Trauschenfels Emil, Trefort 
Ágoston, Trifunácz Pál, Ujfalussy Miklós, Urba-
novszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vass 
Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh 
Károly, Vécsey József b., Vietorisz János, Vitolay 
József, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vodia-
ner Albert b., Vay Sándor b., Vuchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy 
Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Vik
tor gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., 
Zichy Nándor gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréíhy Jó
zsef, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Ács Ká
roly , Bárányi Ágoston, Beliczey István, Bernáih 
Zsigmond, Bekássy Lajos, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Böszörmé
nyi László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csiky 
Sándor, Damaszkin János, Deáky Lajos, Dessewffy 
Ottó, Degenfeld Gusztáv gr., Döry Ádám, Eöry 
Sándor, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, 
Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, 
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Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Jókai Mór, Kállay 
OdÖn, Károlyi Ede gr., Kiss Miklós, Kiss Lajos, 
Koüer Antal, Kupricz Imre, László Imre, Lovassy 
Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., Mada
rász József, Makray László, Manojlovics Emil, Mar
kos István, Maróthy János, Miletics Szvetozár, Miskol-
czy Lajos, Mocsáry Lajos, Mocsonyi György, Mocso
nyi Sándor, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Nyáry Pál, Odescahhi Gyula hg, Oláh 
Miklós, Papp Lajos, Papp Pál, Pap Simon, Patay 
István, Peley Lajos, Pethes József, Pétery Károly, 
Platthy György, Podmaniczky Frigyes b., Popovies 
Zsigmond, Ragályi Ferdinánd, Rutkay István, Salamon 
Lajos, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay József, Szentkereszthy Zsigmond b., Szon-
tagh Pál, Széky Péter, Thalabér Lajos, Thűry Ger
gely, Tisza Kálmán, Tzdbás János, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Varró Sámuel, Váttyi János, Várady 
Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, Zsitvay József. 

Nem szavaznak: Babes Vincze, Macellariu Illés, 
Moldován János, Puskariu János, Román Sándor. 

Jelen nincsenek: Bartal János, Batthyány Géza 
gr., Barinyay József, Beniczky Gyula, Beniczky 
OdÖn, Berzeviczy Tivadar, ifj. Bethlen Gábor gr., 
Boér János (vingárdi), Borlea Zsigmond, Csernovics 
Péter, Csiky István, Darvas Antal, Deák Ferencz, 
Dedinszky József, Dobrzánszky Adolf, Domahidy Fe
rencz, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás Vil
mos, Eszterházy István gr., Fischer István, Fri-
deczky Timót, Gál Miklós, Hertelendy György, Hodo-
siu József, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsigmond, 
Illéssy János, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jendrassik 
Miksa , Karácsonyi János, Keglevich Béla gr., 
Kende Kanut, Komáromy György, Konkoly Thege 
Pál, Kubicza Pál, Kún Kocsárd gr., Lónyay Menyhért, 
Lukács György, Lukynich Mihály, Lükö Géza, Mada-
rassy Mór, Majthényi József b., Médán Endre, Me-
las Vilm?s, Mihajlovics Mihály, Mocsonyi András, 

Mocsonyi Antal, Morscher Károly, Papp Zsigmond, 
Perczel István, Podmaniczky Ármin b., Popovics-
Desseanu János, Prónay József Ráday László gr., 
Rónay Lajos, Simonyi Lajos b., Sebestyén László, 
Szemző Mátyás, Szilády Áron, Szilágyi István, Szir-
may Géza, Szluha Benedek, Sztratimirovics György, 
Sipos Ferencz, Teutsch György, Tisza Lajos, Tisza 
László, Varga Flórián, Wlad Alajos , Zámory 
Kálmán , Zichy Jenő gr. , Zimmermann József 
András.) 

Igennel szavazott 228 , nemmel 87 , jelen 
nem volt 73, nem akart szavazni 5, összesen 
393 . Képviselő van 394 ; 394-dik az elnök, ki 
azonban nem szavaz. 

Elnök: E g y kis idő múlva a méltóságos főren
dek üzenete fog a közterhek tárgyában átküldetni. 
Addig az ülés fölfüggesztetik. {Néhány percznyi idő
köz Zitán:) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni: a 
mélt. főrendek üzenete megérkezett. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (be
vezettetvén az elnöki szék elélép): Méltóságos elnök, 
tisztelt ház! A mélt. főrendeknek két rendbeli ha
tározatát, melyeknek egyike a f. évi közterhekre, 
a másik a Nemzeti Múzeumban őrzött némely tár
gyaknak a párisi világtárlatra elszállítására vo
natkozik, van szerencsém teljes tisztelettel méltó
ságodnak átnyújtani. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő (fölolvassa a felsőház 
határozatait.) 

E l n ö k : Örömmel fogadta a ház a mélt. fő
rendek üzenetét. 

A holnapi nap tekintetbe vétele mellett azt 
hiszem, a tisztelt ház bele fog egyezni, hogy a leg
közelebbi ülés holnapután 10 órára tűzessék ki. 
(Atalános helyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 12l/2 órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/7 Hl. 5a 
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CL ORSZAGrOS ULES 
1867. marczius 7-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Soltész Sándor kérvénye sikkasztásokra vonatkozó irományainak a belügyminisztériumhoz át
tétele iránt; Mészáros Flórián panasza több ügyvéd s a mohácsi törvényszék ellen ; Kálmán János kérvénye segélyezésért. A kormány 
felel a budai katonai főparancsnokság által kibocsátott rendelet iránt tett kérdésre. A köztörvényhatóságok tárgyában beadott mi
niszteri előterjesztvény tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik, aztán szakaszonkinti tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldtzsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla o. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Eáday 
László gr. fogja vezetni, a szólani kívánókat Tóth 
Vilmos és Dimitrievics Milos jegyző urak jegyzik. 

A közelebbi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő {olvassa a márczim 
6-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém a t. háznak bejelenteni. 

Soltész Sándor szabolcsmegyei lakos a múlt év 
deczemberében beadott kérvényében elősorolt te
temes sikkasztásokra vonatkozó összes irományai
nak a helytartótanácstól a belügyminisztériumhoz 
vizsgálat végett áttételét kéri eszközöltetni. 

Mészáros Flórián pécsi lakos Poocs Gyula 
és Haas Károly ügyvédek, ú g y a mohácsi tör
vényszék visszaélése ellen orvosoltatást kér. 

Kálmán János szabadkai lakos és néptanító 
kárainak megtérítését s fáradalmai jutalmául bizo
nyos évi segélyezés megállapítását kérieszközöltetni. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

TiSZa K á l m á n : T. képviselőház ! Mielőtt a 
napirendre kitűzött tárgyakra térne át a t. ház, 
egy pár szót vagyok kénytelen kérni avégett, hogy 
a minisztériumhoz egy kérdést lehessen intéznem. 
Ú g y hiszem , mindnyájunkat meglepett a budai 
katonai főparancsnokság által febr. hó 21 . és 22-
dikéről kiadott két rendelet, melyek akkor hatottak 
zavarólag az alkotmány visszaállítása iránt táplált 
bizalom nyilatkozványaira, midőn a képviselőház 
oly csalhatlan jelét adta volt készségének, megten
ni mindent, hogy ezt lehetővé, hogy ezt biztossá 

tehesse, midőn a miniszterelnök s egy személyben 
honvédelmi miniszter megnyugtató nyilatkozato
kat tett volt az iránt, hogy az ujonczok, kiknek 
kiállítására ezen minisztérium meghatalmaztatott, 
a magyar ezredekbe fognak soroztatni. Ezen igen 
szomorú emlékeket fölkeltő két rendelet folytán 
képviselői állásomból folyó kötelességemnek tar
tom — s tán nem csalódom, ha azt hiszem , hogy 
ebben a t. ház velem egyetért. (Atalános helyeslés) 
— hogy megkérdezzem a minisztériumot, föl sem 
téve azonban, mintha ezen rendeletek beleegyezé
sét bírnák, hogy mit tud azoknak keletkezéséről, 
és minő állást kíván azokkal szemben elfoglalni? 
az ezen kérdésekre nyerendő választól fogván 
függni megyőződésem szerint a képviselőháznak 
és jelessen a bal oldalnak további magatartása. 
Fölkérem a minisztériumot, illetőleg a miniszterel
nök s egyszersmind honvédelmi miniszter urat, 
méltóztassék bennünket fölvilágosítani az iránt, 
mit tud ezen rendeletek keletkezéséről, és minő ál
lást kivan velők szemben elfoglalni ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : T. 
ház ! (Halljuk! Halljuk /) Debreczen városa egyik 
érdemes képviselője kérdésére van szerencsém ezen
nel azt válaszolni, hogy a minisztériumnak nincs 
tudomása a közelebb hirlapilag közzétett hadpa
rancsnoksági rendeletek hitelességéről. A minisz
térium egyébiránt ismeri hatáskörét és kötelessé
geit, és azok teljesítésében csakis a törvény és 8 
fölsége által február hó 18-án és 19-én kiadott leg
magasabb leiratok tartalmát fogja szem előtt tar
tani : ezek ellenében tehát az emiitett körlevelek
nek egyátalában semmi fontosságot nem tulajdo
nithat. 

A mi pedig a Magyarország és Erdély ré
széről kiállítandó ujonczoknak a magyar ezre
dekbe történendő besoroztatását illeti, erre nézve 
a minisztérium csak ismételheti azt, mit már volt 
szerencséje kijelenteni : hogy mindenesetre köte
lességének tartandja ezen föltételt a törvényjavas-
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latba fölvenni s annak idejében a t. ház elé ter
jeszteni. 

Ezek voltak, a miket a tisztelt ház meg
nyugtatására nyilvánítani kötelességemnek tar
tottam. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én, mint a ki bátor valék 
a kérdést intézni, a miniszterelnök úr nyilatkozata 
folytán hivatva érzem magamat kijelenteni, hogy 
ezen nyilatkozat engem a jelen pillanatban kielé
gített : azon reményben, hogy nem sokára eljárásá
nak eredménye által fogja aggodalmainkat telje
sen elenyésztetni. {Helyeslés) 

E l n ö k t A t. ház megnyugvással veszi a mi
niszterelnök úr nyilatkozatát. 

Következik a minisztérium előterjesztése a 
köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztést.) 

SztratimiroviCS G y ö r g y : Jóllehet a mi
niszteri előtérj észt vényt elvileg elfogadom, s az 
alkotmányos administratio mielőbbi visszaállítását 
szükségesnek tartom, mindazáltal a móddal, mely 
által ez létesítendő, nem érthetek egészen egyet. 

Aggodalmam főleg az eíőterjesztvény kiin
duló első pontjára, az 18 61-diki megyei és városi 
bizottságok kivételes megalakulására terjed, mert 
úgy találom, hogy ezek által a haza több vegyes 
nemzetiségű fiainak jogegyenlősége mélyen meg
sértetett. A tisztelt képviselőház ismételt alkalmak
kor kimondá abbeli komoly és becsületes szándo-
kát, hogy az ország minden testvérnemzetei iránt 
igazságos lesz; ünnepélyesen kijelenté nem egy
szer, ezeknek alapos igényeit kielégíteni és teljesí
teni. Nyomatékkal és ismételve hangoztatott e ház
ban, uraim, hogy mi mindnyájan kivétel nélkül e 
haza jogegyenlő fiai vagyunk. 

Én tehát ezúttal a nemzetiségi kérdést lehe
tőleg háttérbe szorítva és mellőzve, a jogegyenlő
ség elvéből indulok ki, s a haza minden egyenlő 
polgáraiért nyilvánítom kivánatomat. De hason-
lólag kérem a tisztelt házat, miszerint ő is a nem
zetiségi szemponttól elvonatkozva a jelen tárgy 
megítélésénél, csakis a minden polgár törvény 
előtti teljes egyenlősége elvéből induljon ki és 
ebből vonja ki határozatát. 

Oly helyzetben vagyok, uraim, hogy adatok
kal bizonyíthatom be, miszerint okokból — melye
ket itt az egyetértés kedveért közelebbről nem 
érintek — az ország némely megyéiben és muni-
cipiumaiban a 61-diki bizottságok szervezése al
kalmával, ezek a magyar s német ajkú polgárok 
minden alapot nélkülöző kiemelésével alakultak. 
A választás és választhatás csekélyebb igényei 
mellett és daczára, kiemeltettek és előnyben ré-
szesittettek a velők egyenlő jogokat bírható szer
bek, románok és szlávok ellenében. Vegyes nem

zetiségű megyékben mesterkélt majoritásu bizott
ságok alakíttattak, fontos politikai jogok vonatván 
tőlök ez által el. 

Ezek felől meggyőzendő őnököt, uraim, nem 
fogom a szónoklat fegyvereit használni, nem a 
föllengző szavakat, melyek a jogoknak vajmi 
gyakran rést nyitnak, s még gyakrabban a gyön
gébb ellen elkövetett jogtalanságot magasztalják. 
Adataimat prózai szövetség nyújtsa, a statisztika 
kéiielhetlen s nehezen ezáfolható fegyvere. Ezzel 
akarom a tisztelt házat meggyőzni, hogy a 61-diki 
bizottságok föltétlen és kivételes megalakulása a 
jogegyenlőség kiáltó megsértése és lábbal tiprása. 

E g y példát a többiekre alkalmazva : vegyük 
először is Torontálmegyét. Kiterjedése, nemzet
gazdasági jelentősége, földrajzi fekvése által egy-
gyike ez az ország legfontosabb megyéinek. Lás
suk, hogyan volt itt a 61-diki megyei képviselet 
összeállítva. Torontálmegye számlál 140,000 szerb, 
120,000 német, 70,000 román, s alig 30,000 ma
gyar lakost. Az egyesült szerb és román népesség 
tehát absolut, a szerb relatív többségben van. Bir
tok-, adózási és egyéb társadalmi viszonyait ille
tőleg a szerbek, ha nem is nagyobb, de minden
esetre egyenlő arányban állanak a többi lakosok
kal. A törvény értelmében e két nemzetiség polgá
rainak a bizottság többségét kellene képezniök. 
íme itt fekszik előttem a 61-ben megválasztott bi
zottsági tagok névlajstroma. Ebből látható, hogy 
202 szerb és 218 román van a képviseletbe vá
lasztva, mig a magyarok s németek közül 5 54. 
Lássuk tovább. Becskerek városa 10,000 szerb 
lakost számlál, 6000 magrvart. németet és szlávot. 
Csaknem az egész földbirtok a szerbek kezében 
van; szintúgy a kereskedés. A szerb intelligentia 
tízszer nagyobb, mint az egyesült magyar-német. 
S e kedvező körülmények daczára a megyei kép
viseleti bizottságban csak 25 szerb van, mig a ma
gyar-német kisebbség 57 taggal van képviselve. 
Az 1000 lakossal bíró Magyar-Ittebe 12 képvise
lővel, s a 3700 lakossal bíró Szerb-Ittebe 2 képvi
selővel bir. Mokrinban 6700 szerb és 300 német 
van, s a bizottság 8 szerb s 5 német tagot számlál. 
Ezer szerbre tehát csak egy képviselő, s minden 
százra, a németek közül, másfél. Bánát-Zombor 
1500 magyar lakossal s 10 képviselővel bir, mig a 
2000 lakost számláló szerb Keresztúr csak 1, 
mond egy képviselővel. Nem találják-e önök, 
uraim, a szerb-magyar jogegyenlőség proportióját 
— egy a tizenkettőhöz ( 1 : 12) —- hibásnak? Nem 
találják-e, hogy ily tények mellett a törvény előtti 
egyenlőség különös illustrátiót nyer ? 

S ez nem csak itt Torontálmegyében van igy, 
hanem Bihar-, Arad-, s egyéb megyékben is. 

Remélem, uraim, hogy ily méltánytalanságok 
hallatára kegyetek jogérzelmei is föllázadnak, 

33* 



260 C. OESZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 7. 1867.) 

s kérdendik : hát miként lehet az, hogy a nemze
tiségek ily méltánytalanságok ellen föl nem lép
tek és nem tiltakoztak ? Fölléptek ők, tiltakoztak 
ők, uraim, gyűléseket tartogattak, óvásokat ké-
szitgettek és nyújtogattak b e ; de mind híjába : 
ezen óvások — hihetőleg ad maiorem glóriám con-
stitutionis hungaricae — a provisorium valamely 
mohos levéltárában aluszszák az örök béke álmait! 

Ü g y hiszem, uraim, hogy az itt általam ki
mutatott tények megczáfolhatían érvek erejével 
bírnak, s önöket meggyőzik, hogy a 61-diki bi
zottságok kivételes megalakulását hátráltatniuk 
kell, mert ezek a jogosság alapjait nélkülözik. 

A hazának fiait, kik csak azért látják mago
kat megfosztatni politikai fontos jogaiktól, mert 
esetleg nem magyarok vagy németek, ily esetek 
nagyon séi'tik, s az elégedetlenség csiráit oltják 
szivökbe, melyek annál aggasztóbbak, minél ala
posabbak az ily méltánytalan esetek. 

Ezen okokból óhajtanám én a miniszteri elő
terjesztést módosítva látni; s hogy önök, uraim, 
meggyőződjenek, hogy nekünk szerbeknek legke-
vésbbé szándékunk viszályt és ingerültséget elő
idézni : a legjobb utat vélem választhatni, midőn 
a kormányra, illetőleg a tisztelt házra bízom ezen 
igen fontos kérdés mély belátása szerinti megol
dását, mert önök ezt, uraim, ismeretes államböl-
cseségökkel a legsikeresben tehetik ; ellenkező 
esetben kényszerítve lennék kimondani, hogy én 
részemről mindazon concessiókat, melyeket a kor
m á n y előterjesztése, az 1848. XVI. törvényczikk 
e pontjának mellőztével, a nemzetiségekre nézve 
készitni látszik, a megyei bizottságok megfelelő 
újjáalakítása nélkül, illusoriusoknak tartom és is
merem. A miniszter urak ismert loyalitása felől 
azonban föl nem tehetem, hogy ily concessiókat 
nyújtanak, mert előreboesáták, hogy, a megyei 
bizottságok jelen állapotát tekintve, ezek gyakor
lata a nem-magyarokra nézve semmi értékkel sem 
bírna. Föltételezem tehát, hogy a minisztérium, 
midőn tények által ecsetelem a kiáltó méltányta
lanságokat, melyek ha a jövőben is fönmaradnak, 
a nemzetiségek egyetértésének eszméje csak a kép
zelet szüleménye lesz, nem fog késni az igényelt 
modificatiót megtenni, mert ez által elejét veszi 
minden recriminátiónak, melynek be nem követ
kezése hazánk jövőjének érdekében is egyik leg
főbb óhajom. 

Annál inkább remélem, uraim, hogy észrevé
teleimet meghallgatják, s kifogásaimat alaposak
nak fogják tartani, miután a tisztelt ház törvényre 
való hivatkozással nem képes ebbeli kivánatomat 
megczáfolni. A 61-diki bizottságok elfogadása — 
melyeket törvénytelen kormány teremtett — már 
magában véve is a törvény szigorú betűitől való 
elpártolás. Uraim, mi a legközelebbi napokban — 

czélszerüségből — oly jelentékeny engedménye
ket tettünk, hogy e ozélszerüség ép úgy van indo
kolva jelen esetben, midőn ez több millió honfi
társ megnyugtatására és kibékítésére irányul, mint 
azon sok egyéb, mi e napokban engedménykép e 
házban szőnyegre került. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Üdvözlöm a minisz
tériumot azon ösvényen, mely a törvényhatóságok
nak mielőbbi visszaállítására vezet, és, azt hiszem, 
bátran kijelenthetem, hogy midőn ügyekszik azon 
termek ajtait megnyitni, melyekben alkotmányunk 
keletkezte, fejlesztése és megőrzése fölött apáink 
annyiszor, oly gondosan, annyi honfi buzgalommal 
és oly eredményesen tanácskoztak, hogy, mondom, 
a minisztérium a nemzetnek közkivánalmával fog 
találkozni: ennélfogva én részemről a miniszteri 
előterjesztést átalánosságban tanácskozás alapjául 
elfogadom. Meg vagyok győződve, hogy minden 
törvényhatóságban a tanácskozások úgy fognak 
folyni, hogy be fogjuk a világnak bizonyítani, hogy 
a municipalis rendszer igenis beleillik egy felelős 
kormányzat keretébe. {Helyeslés.) Miután azonban 
az átmeneti korszakban némi nehézségekkel kell 
küzdenünk, nehogy a félreértések zavart okozza
nak, egy pár pontjára ezen miniszteri előterjesz
tésnek indítványt fogok tenni, melyet az előter
jesztés részletes tárgyalásánál fogok előadni és in-̂  
dokolni. 

Miletics Szevetozár: T. képviselőház! Én 
is a megyék és más municipiumok, valamint ezek 
hatáskörének visszaállítása mellett vagyok, de nem 
azon alapokon, melyeket a minisztérium hoz javas
latba: először azért nem, mivel ezen alapok alapta
lanok. . . . {Zaj. Ellenmondás!) 

E l n ö k : Parlamentalis kifejezést kérek, kép
viselő úr. 

MiletiCS SzvetOZár: . . . másodszor azért, 
mert ez alapokon a municipiumok, különösen a 
megyék nem lesznek azzá, a minek kellene len-
niök azon országban, mely az 1848-diki törvények 
által népképviseleti alapra van fektetve; s végre 
azért, mivel a municipiumok hatásköre leglénye
gesebb pontjában korlátolva van. 

A minisztérium indítványozza, hogy az 1861-
ben megválasztott bizottságok megmaradjanak; de 
ez semmi törvényen sem alapszik, Az 1848-diki 
törvények szerint a megy ék törvényes coordinatiójá-
ig a 48-ban választott bizottság volna illetékes ; de 
ezt, maga a minisztérium megjegyzése szerint, az idő 
eltörölte. 1861-ben a kormány az országgyűlési 
képviselők megválasztását lehetővé akarván tenni, 
nem volt más expediense, mint uj megyei képvi
seletet életbe léptetni; de ebből nem következik, 
hogy ezen expediensnek s úgy szólván „proviso
rium ad hocCÍ-nak vissza kell jönnie most is, midőn 
az országgyűlés is s a minisztérium is léteznek, k ik 



C. OtfSZÁGOS ÜL 

provisoriumot több joggal alkothatnak, mint maga 
az udvari kanczellária, és kell is, hogy alkossák, 
nem csak azért, mivel a hat év előtti választások, s 
ezek is ideiglenes kormány alatt, semmiképen sem 
tekinthetők alkotmányosaknak, és mivel a válasz
tók bizalma már úgy szólván elavult, s tán az ese
mények által meg is ingattatott, hanem azért is, mi
vel az alapok, melyeken a megyei képviselet fek
szik, magokban nem igazságosak: mert a közsé
geknek a képviselők igen csekély része adatott és 
a bizottságok az előbbi privilegiált osztályok he
lyettesítése által alakultak. A praxis, mely szerint 
választattak a bizottságok, ebben még potentiálta 
az ideiglenes kormány hibáit, mivel, mint tudva 
van, a szabályos választásról szó sem volt, mert a 
főispánok inyök szerinti conferentiával a lisz-
tát összeállították, mely fölolvastatott, s melyre 
m egjegyzés nem lehetett, kivéve ha egyiknél vagy 
másiknál megjegyeztetetett: meghalt! í g y a vá
lasztások nem csak átalános alkotmányos és egyen-
jog, hanem a nemzetiség szempontjából roszul es
tek k i : mert, hogy csak az előttem ismeretes válasz
tásokat Bácskában és a Bánságban említsem, a leg
nagyobb szerb helységek kevesebb képviselőt vá
laszthattak, mint sok más kisebb; ily módon és a 
szerb intelligentia mellőzése miatt történt, hogy 
például Torontálmegye bizottságában nem volt a 
szerbeknek egy harmad része sem, holott a megyé
ben a viszonylagos többség a szerbeké s a romá
nokkal az átalános többséget teszik, mégis ezekkel 
együt t alig egy harmad részben vannak képvisel
ve ; az egyes nemzetiségek igazságos képviselete pe
dig ez időben, midőn a nemzetiségi kérdés szőnyeg
re jő, több okból volna szükséges: először hogy más 
nemzetek tagjai bizalommal járuljanak az uj álla
pothoz ; másodszor, hogy a lelkületek igazságos 
mértékben már otthon kibéküljenek és kiegyenlit-
tessenek ; végre, hogy az országgyűlés is képes le
gyen a közvéleményt hiven megtudni. 

Mindezen tekintetekből, és mivel maga a mi
nisztérium is az 1848-diki törvények ideiglenes 
változásába, magok a municipiumok tekintetében 
is, bocsátkozik, czélszerübb lett volna, ha a megyék 
ideiglenes elrendezését képviseleti alapon terjeszti 
elő, mindenesetre pedig, ha uj bizottságok válasz
tását rendeli el. 

Ezenkívül korlátoltatik a megye autonómiája 
leglényegesebb pontjában, t. i. a tisztviselők vá
lasztásában, miután a főispánoknak kizárólagos 
kijelölési jog adatik, melylyel 1848-ig sem birtak 
teljes mértékben és mindenütt, mely 1848-ban a 
bizottságokra is kifejezetten ki volt terjesztve, s 
mely a választási jogot nevetségessé teszi, mert az 
ily kijelölés, különösen a főispán részéről, ki ez
után kisebb önállósággal fog birni a kormány irá
nyában, azonos akinevezéssel. Akilátások olyanok, 
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hogy a szerbek, különösen ott, hol nagyobb szánt" 
mai vannak, nem fognak saját nemzetiségökbeli 
főispánokkal birni: azok tehát, kik valami tisztet 
viselnek, ez oldalról is egy ember kegyelmének 
lesznek kitéve. 

Ezen javaslat másik oldala az, mely a nem
zetiségeket érdekli. A 7-dik §-ban megszüntettetik 
az 1848-diki törvények XVI. czime e. betűjének 
azon megállapítása, melynél fogva a congregatiók-
ban és a megyei bizottságokban tiltatik más, mint 
magyar nyelven beszélni; és e megszüntetés azért 
tétetik, hogy más nemzetiségek nyugtalanságai
nak és aggályainak eleje vétessék, mig a nemzeti
ségi kérdés alkotmányos utón el nem döntetik. 
Igaz, hogy a fentebbi megállapítás megszüntetésé
vel egy legnagyobb foltja töröltetik el az 1848-
diki törvényeknek, melyek ugyan demokratiku-
sok akartak lenni, de mégis mindenkinek, ki nem 
tud magyarul, még magokban a megyékben is, 
hol saját költségén, saját ügyeiben atheoria szerint 
joga van, tettleg betömik a száját; de azt hinni, 
hogy a többi nemzetek e megállapítás megszünte
tésében engedményt fognak látni,ezt hinni,mondom, 
vagy nagy naivságot tételez föl azok részéről, kik 
így vélekednek, vagy úgy szólván vakságot azok 
részéről, kiket érdekel. Nem úgy van! Ha a mi
nisztériumnak valóban komoly szándéka, hogy a 
többi nemzeteket evvel addig' is megnyugtassa, 
lígy én őket, akármennyire ne adassék hitel szava
imnak, mégis biztosítom, hogy szándékukat evvel 
legkevésbbé sem fogják elérni, annál kevésbbé, 
mivel az ideiglenes kormány is többet engedett 
meg, mivel a nem-magyar nyelvnek köre most is 
már tettleg tágasb, miután például a szerb nyelv 
némely törvényhozásoknál hivatalos nyelv. A töb
bi nemzetek sem fognak evvel megelégedni; de 
legkevésbbé mi szerbek, kiknek a koronázott ki
rályok privilégiumai nemzeti jogainkat és saját 
hatóságainkat biztosítják, kiknek ő felsége nem 
csak 1848-ban, hanem 61-ben is a szűkebb Ma
gyarország integritásának resti tutiójánál királyi sza
vát Írásban adta, hogy nemzeti jogaink, nyelvünk 
és nemzetiségünk államjogilag biztozitva lesz. 

Ha mi azon tény előtt állanánk, hogy ez or
szággyűlésen a koronázás előtt semmi sem fog ha-
tároztatni, a mi különben a törvényhozás körébe 
vág, mi talán aggálylyal, de mégis nyugodtan 
várhatnánk ez időre ; — de midőn látjuk, hogy'mín-
denki saját részéről magát előleg biztosítja, hogy 
Ausztriával uj pragmatica sanetió állapíttatott 
meg, mely még a koronázás előtt fog az ország
gyűlésen átmenni; midőn látjuk, hogy a törvény
hozás legfontosabb ügyei, mint az adó- és ujon-
czozási ügy, ha csak időleg is, még ezen ország
gyűlésen tárgyaltatnak, hogy változások tétetnek 
magában a municipiumok szerkezetében, hogy 
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végre a legitimitás és a jogfolytonosság legállan
dóbb férfia, Deák úr, az adóra vonatkozó minisz
teri javaslat fölötti vita alkalmával mondja, hogy 
a régi adó törvényessé és alkotmányossá válik, 
midőn azt az országgyűlés, t. i. ezen országgyűlés, a 
koronázás előtt, jóváhagyja: akkor az alkotmá
nyosság tekintetéből tőlünk sem veheti senki rósz 
néven, ha mi látva, hogy ez országgyűlés ily fon
tos tárgyakról valóban képes határozatokat hozni, 
azon gondolatra jövünk, hogy hasonló eljárásnak 
megtagadása irányunkban és a nemzetiségi kér
dés irányában nem mutat ragaszkodást a legitimi
tás- és jogfolytonossághoz, hanem inkább oly 
szándékot, melynél fogva az ügy addig halasztas-
sék, mig a hatalom egészen meg nem szilárdul, s 
az erőhatalom, a sajtótörvény és a többi a magáét 
meg nem teszi. Ez pedig aggályunkat csak nö
veli, és arra kényszerit bennünket, hogy idejeko
rán keressünk biztosítékot nemzetiségünk számára. 

A fenebbi megállapítás tehát nyugtalanít I 
bennünket, a helyett, hogy megnyugtatna, és én 
fentartom magamnak a jogot e tekintetben sepa-
ratim egy más javaslatot beadni; ez esetben pedig 
szavazatomat a miniszteri javaslat ellen adom. 

Macel lar iu I l l é s (oláh nyelven kezd szólani. 
Zaj. Fölkiáltások: Az elnök intse rendre l) 

E l n ö k : Az ország által hozott s a koronás 
fej edeleni által is megerősített törvény azt rende
li, hogy az országgyűlésen a tanácskozási nyelv 
a magyar. Ezen törvénynek tiszteletben tartása 
minden képviselőnek kötelességében áll. (Közhe- \ 
lyeslés.) 

Macel lar iu I l l é s : T. ház! Nem voltam 
erre elkészülve. Ki kell mondanom, uraim! hogy 
én is épen a törvény értelmében voltam bátor 
anyai nyelvemen fölszólalni. (Fölkiáltások: Micsoda 
törvény értelmében?) A deczember hó 25-dikeikegy. j 
kir. leirat értelmében létrejött törvények alapján. 
Ennek következtében följogosítva éreztem maga
mat, t. ház, hinni, hogy itt a jogokat tisztelni fog
ják, és a szebeni országgyűlésnek 1863-ban ho
zott határozata értelmében voltam bátor fölszó
lalni. (Zaj. Ellenmondás.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, hogy a 
ház szabályait tiszteletben tartsa. 

Macel lar iu I l l é s : Midőn anyanyelvemen 
kezdtem szólani, megvallom, nem hittem, hogy 
ingerültséget és visszatetszést fogok okozni; ez 
azonban, fájdalom, megtörtént. (Fökzólalások: Nincs 
ingerültség!) Mint erdélyi és román hazafi, akkor, 
midőn látom, hogy Magyarország és a nemes ma
gyar nemzet függetlenségét és alkotmányát vissza
nyerte, csak örvendeni tudok. Hiszen nemzetem 
is századokig és épen ezen haza szabadságának 
visszanyeréseért küzdött, és fog küzdeni mindig, 
mert tudja, hogy haza nélkül szabadság nem lé

tezhet; de az anyái nyelv használása nélkül a haza 
és nemzetiség is csak illusio. Még egyszer ismét
lem) hogy nem lévén elkészülve az ilyen fogad
tatásra , de szándékom sem lévén ingerültséget és 
visszatetszést idézni elő : a szótól elállók; de jogo
mat fentartom arra, hogy nézeteimet Írásban ad
jam be. 

Deák FerenCZ: T. ház! Minden hazafi, le
gyen az magyar, román, szerb vagy szláv, a sza
badságnak azon első szabályát okvetlenül tudja, 
hogy tiszteletben kell tartani azon állam törvényét, 
a melyhez tartozunk és a melyben élünk. (He
lyeslés.) Nagyon szomorú volna, ha most, midőn al
kotmányunk visszaállíttatott, elsőben is mindjárt 
azon kezdenők, hogy a még fenálló és meg nem 
változtatott törvényt tettleg magunk szegnők meg. 
A törvény világos: mennyire lesz szükséges ezt 
továbbra is megtartani, az a ház bölcseségétől 
függ ; hanem mig fenáll, addig ahhoz kell alkalmaz
kodnunk. 

Több jeles hazafiak vannak itt, több nemze
tiséghez tartozók; mindenki szereti a maga nem
zetiségét, szereti a maga nyelvét; de egyedül a 
törvény iránti tiszteletből még eddig meg nem kí
sérté senki itt a ház előtt más nyelven szólani, mint 
a melyet a törvény kiszabott. Maga a t. képviselő 
bizonyosan egyenesen a törvény iránti tiszteletből 
állott el attól, a mit elkezdett, t. i. a más nyelven 
fölszólalástól. 

Egyébiránt bizonyossá teszem a t. képviselőt, 
hogy fölszólalása se ingerültséget, se keserűséget 
nem okozott. (Helyeslés.) Szomorú volna, ha az in
dulatosság, a keserűség és az ingerültség e terem
ben is lábra kapna. A nemzetiségi törekvések ko
runkban ép oly korszerűeknek látszanak, mint egy
kor a vallási viszályok voltak; de remélem Isten
től, hogy valamint vagy elértük, vagy közel va
gyunk azon időhöz, a hol az ember becsét nem a 
katekizmus szerint Ítélik meg, úgy eljön azon idő is, 
midőn az ember becsét, értékét, alkalmas voltát 
nem a grammatika és a szótár szerint bírálják meg. 
(Helyeslés.) Várjuk be ezen időt, és addig is legyünk 
egymás iránt méltányosak és türelmesek: ingerült
ség nélkül sokkal könnyebben fogjuk megoldani 
azon kérdést, mely előttünk fekszik, mint az inge
rültség árjának messze ragadó áradatával, mely 
czélhoz nem, sőt attól inkább elvezet. (Tetszés.) 

Én tehát arra kérem a tisztelt képviselőházat 
is, tekintsük ezen dolgot ez alkalommal bevégzett-
nek; ne mozdítson bennünket el semmi azon szán
déktól, melyet föliratainkban annyiszor kifejeztünk, 
hogy t. i. a rendes törvényhozás utján szándéko
zunk a haza minden nyelvű, ajkú és vallású pol-
polgárai iránt teljes mértékben igazságosak és mél
tányosak lenni. 

A fenforgó tárgyra nézve, épen azért, mert 



C. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 7. 1867.) 263 

azok, a mik itt előadattak, inkább a részletekre 
vonatkoznak, nem kivánok most az átalános dis-
cussió folyamában szólani; hiszen mindezen észre
vételek, a melyek egyik vagy másik szónok által 
most előadattak, a részletes vitánál is elő fognak 
fordulni. Csak egy megjegyzést teszek, a mi talán 
némileg az átalánosságra is vonatkozik. 

Senki sem tagadja, hogy a 61-diki bizottsá
gok megválasztása igen sok helyt épen nem volt 
correet, nem történt a törvény bettije szerint, sőt 
sok helyütt — valljuk meg — indulatossággal és 
ingerültséggel járt. Meglehet, sőt valószínű is, hogy 
egyik vagy másik osztály, egyik vagy másik nem
zetiség aránytalanságról panaszkodhatik ; de ezen 
most igen bajos volna segíteni. Ha egyik vagy má
sik nemzetiség ki volt rekesztve a bizottság meg
választásánál választási jogának gyakorlatából, ez 
hiba volt; de ha gyakorolhatta e jogát, és a több
ség másként választott,az ellennem tehetünk,mert 
a legnagyobb zsarnokság volna a többség akarata 
fölött határozni akarni. (Helyeslés.) Az 1861-diki 
bizottságok ideiglenes megtartását nem azért foga
dom én el, mintha szerelmes volnék a választás 
azon módjába, mtdylyel a bizottságok sok helyt 
alakultak. A bizottsági tagok száma némely me
gyékben szerfölött nagy volt, a megyék között e 
részben arány nem tartatott; az 1848-diki bizott
ságok közül több jeles egyén 186 l-ben tettleg, csu
pán izgatottságból, kitöröltetett, pedig minden ala
pos ok nélkül, holott a megyének 1861-ben nem is 
lett volna joga törvény szerint 1848-diki tagokat 
újra választani v a g y kitörölni; szóval az 1861-diki 
választások sok helyütt se a módra, se az eredmény
re nézve nem voltak kielégítők. De mind a mel
lett kénytelenek vagyunk a megyéknek halasztást 
nem szenvedő visszaállításánál ideiglen az 1861-
diki bizottságokat tartani meg. Az 1848-diki bi
zottságokra most már visszameni nem lehet, mint 
a miniszteri előterjesztés okokkal támogatva kifej
tette ; uj bizottságokat választani pedig, s a miatt 
országszerte uj választó gyűléseket tartani nem tar
tanám ezélszerünek, egy részről azért, mert épen 
a jelen pillanatban az ország minden részeiben egy
szerre ily választógytilések összehívása nem feküd
nék az ország érdekében, más részről pedig azért, 
mert a hon polgárai nagyon óhajtva várják, s el
mondhatni, már alig várják a megyei hatóságok 
mielőbbi visszaállítását, már pedig az uj választá
sok, a választógytilések összehívása és mindaz, mi 
ezzel kapcsolatban van, sok időt kivan, s ez által a 
megyék tettleges helyreállítása ismét elhalasz-
tatnék. 

Én tehát a miniszteri előterjesztés alapeszmé
jét egész átalánosságban elfogadom, a részletekre 
nézve pedig fentartom magamnak, hogy azok tár
gyalásánál nézeteimet előadhassam, s a már eddig 

is némelyek által megérintett ellenvetésekre felel
hessek. 

Medán Endre: T. ház! (Zaj. Eláll!) Azon 
incidensből, mely szerint Erdélyország egyik kép
viselőjének nem engedtetett meg a maga saját 
nyelvén előadni nyilatkozatát, következtetve, ki
tűnik, hogy helyesen cselekedett a bal párt, mi
dőn indítványozta, hogy ezen országgyűlés, mely 
nem a 48-diki törvények alapján ült egybe, osz-

i lassék föl. (Zaj.Derültség. Fölíciáltások: Szószékre!) 
[ Uraim ! A volt kormány által a választási törvény

szabályzat nem mint törvény, hanem rendelet 
alakjában adatott ki. Ezen rendelet egyik pontjá
ban az volt, hogy országgyűlési követeknek vá
laszthatók azok is, kik nem értik a magyar nyel
vet, (Hol?) Midőn ez ki volt mondva, ki volt 
mondva az is, hogy azon országgyűlési követ, ki 
nem érti a magyar nyelvet, beszélhet más nyel
ven is, saját nyelvén: mert azt föltenni nem lehet, 
hogy ezen szabálynak az volt czélja, hogy az itt 
megjelenendő képviselő ne nyilatkozhassak, ha
nem mutus regius legyen. (Napirendre !) Azért te
hát az én vélekedésem szerint jogos és méltányos 
lett volna megengedni Erdélyország egyik köve
tének, Macellariunak, hogy véleményét saját nyel
vén kifejezhesse, (A dologra!) annál is inkább, 

I uraim, mert a mint előadásából kitűnt, ő magyar 
nyelven nem birta magát kifejezni. (Ellenmondás.) 

És most áttérek a napirendre. 
Én is szükségesnek látom a megyék vissza

állítását ; de arra nézve nem látom szükségesnek 
a minisztérium által kivánt fölhatalmazást, sőt 
ezen fölhatalmazásokat oly lépéseknek tartom, 
melyek a szabadság hátrányára lennének. (Zaj. 
Hogyhogy?) 

A 61-diki bizottságok sehogy sem állithatók 
vissza. Hogy ezt kimutassam , térjünk vissza 
1861-re. Midőn 1861-ben a medvék visszaállíttatod 
tak, a megyék szervezete a megye saját belátására 
volt bízva. A megye szervezésénél a megyék, jól tud
juk, különböző szempontokból indultak ki. Erdély
országban mindenütt azt mondták: Tartsunk ősgy ü-
léseket! Magyarország némely megyéiben is, hol a 
testvéri szeretet érdekében a sziv magasabban dobo
gott, azt mondták: Tartsunk ősgyüléseket! A leg
több megyében pedig azt mondták: Nem szüksé
ges ősgyüléseket tartani, hanem a 48-diki bizott
ságok ki fogják magokat egészíteni. Ez így is tör
tént. Hogy pedig a 61-diki bizottságok ki nem 
egészíthették magokat, ez nagyon világos, mert a 
törvény arról sehol sem szól; ez annyit tenne, ha 
a tisztviselők választása szükségének beállásával 
azt mondaná a magistratus, ő jogosan választ 
tisztviselőt, és ha a tisztség ezt nem mondhatja, a 
61-diki bizottság sem mondhatta, hogy ő maga 
magát kiegészítheti. Minthogy pedig ebből az lát-
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szik, hogy 61-ben nem mindenütt alakultak uj bi
zottságok ; és minthogy a minisztérium kimon
dotta ezen előterjesztésben, hogy a 48-diki bizott
ságok nem állíthatók vissza: nincs egyéb hátra, 
mint a 48-diki törvények értelmében Ősgyülések 
tartása. A 48-diki törvények értelmében, melyek 
tisztán megmondják, hogy minden népre tekintet 
legyen a bizottságok választásakor, választassanak 
meg a bizottságok, hogy azok az ország minden 
népeinek jogait képviseljék. 

Nem kevésbbé hátrányos ránk nézve a má
sik fölhatalmazás, mely hasonlólag a szabadság 
hátrányára van előterjesztve a t. ház elé. Az mon
datik, hogy nincs intézkedés arra nézve, hogy a 
tisztujitások is megtartassanak. Az 1848-ban meg
történhetett, hogy az alkalmazásban volt tisztvi-
s élők megmaradjanak; de most, miután a mostani 
tisztviselőség a volt kormány azon szabálya értel
mében van alakítva, melyben kimondatott, hogy 
a főispánnak jogában van azt alkalmazni, a kit 6' 
akart , s így ők azt, a ki nekik talán képeért nem 
tetszett, elmozdíthatták: az ezen rendszabály alap
ján alakult tisztségek meg nem maradhatnak. 
Most pedig ilyen tisztviselők vannak. Nem lehet 
tehát kívánni, hogy a tisztviselők a főispán, a fő
kapitány kijelölése alapján választassanak, mert 
ez annyit tenne, mint fentartani a kormány kine
vezési jogá t : mert az mindegy, akár a kormány 
nevezi k i : akár, a bizottságok, ha a főispán azt 
mondja, hogy : csak ezt választhatjátok. Ha ily 
fölhatalmazás adatik a minisztériumnak, ezzel nem 
nyugtatjuk meg a népeket, és ezzel — bármily nagy 
hadsereget állítsunk — a haza közbiztosságát kellő
leg meg nem őrizzük. Az mondatott azon bizottság 
által, mely ki volt küldve, hogy vizsgálja meg a 
hadszervezés szükségét addig is, míg rendes tör
vényeket lehet alkotni, hogy azt látja, hogy szük
séges, mert a haza biztossága ezt igényli. Uraim! 
Ha van valami veszély, én csak abban látom, ha 
a szabadelvüség hátrányára teszünk valamit. Én 
n haza biztosságát csak úgy látom megőrizhető-
nek, és a veszélyt csak úgy látom mellőzhetó'nek, 
hogyha az osztrák birodalombeli országok és tar
tományok belpolitikája öszhangzásba fog hozatni 
az osztrák birodalom külpolitikájával. (Derültség. 
Zaj. Halljuk!) Ura im! az osztrák birodalom ki
felé szabadelvű politikát követett: kezet fogott a 
nyugati hatalmakkal és nevezetes szabad elveket 
juttatott érvényre. Midőn Schlesvig-Holsteinban 
föllépett, (Derültség. Zaj.EJmok csönget. A dologra!) 
akkor érvényre juttatta a nemzetiségi politikát, 
még pedig a szabad be nem avatkozás elvének 
föladásával. Midőn a nikolsburgi békét kötötte, 
midőn Itáliát átadta Francziországnak, akkor egy 
másik nevezetes szabad elvet juttatott érvényre: 
(Nagy derültség) kikötötte Nikolsburgban, hogy 

Schleswig-Holstein népe is megkérdeztessék, s ez 
által érvényre emelte azon elvet, hogy a nép ék
nek joguk van, saját sorsukról gondoskodni. Ezen 
elvek hatalmasak lehetnek az osztrák birodalom 
kezében, ha szabadelvű belpolitikát követ; de ha 
nem, akkor a legnagyobb élű fegyvert szolg ál
tatják^ Ausztria ellenségeinek kezébe. 

Én tehát nem látom czélszerünek, hogy az 
országok egybecsatoltassanak a nélkül, h o g y né
peik kikérdeztessenek; nem látom czélszerünek 
semmi oly lépéseket tenni, melyek a szabadelvü
ség hátrányára lennének: azért nem pártolom a 
miniszteri előterjesztést; hanem inkább elfogadom, 
hogy a 48-diki törvények értelmében állíttassa
nak vissza a megyei bizottságok és a tisztviselők 
is. (Egy hang: De ha nem lehet!) Azt nem lehet 
mondani, hogy ez nem történhetik meg : 1861-
ben — mert erre van egy casus praecedens — 
egészen uj tisztviselőválasztás ok épen ezen törvé
nyek értelmében történtek. H a akkor lehetett, 
most is lehet: azétt nem látom szükségét annak, 
hogy a minisztériumnak fölhatalmazás adassék, s 
ellene szavazok. 

Madarász József : T. ház! Azon helyzetben 
érzem magamat, hogy midőn a miniszteri előter
jesztésben foglalt elveknek némelyikét osztom, né
melyikét pedig azok közül magamévá nem tehetem, 
kénytelen vagyok azt is nyilvánítani, hogy igen 
sok indokait osztom ugyan előttem szóló képviselő 
társaimnak az előterjesztés megtagadására nézve, 
de sok indokaik nem ugyanazonosak nézeteimmel: 
tehát szorítkozom tisztán Pest belvárosa érdemes 
képviselője, Deák Ferencz úrnak két előadott indo
kára, minél fogva ő a miniszteri előterjesztést áta-
lában elfogadni kívánja: először a czélszerüség te
kintetéből mostani helyzetünk átórzése által; má
sodszor azon indokból, mert hazánk átalánosság-
ban óhajtja a megyei és átalában a törvényhatósá
gok minél előbbi alkotmányos helyreállítását. Én e 
két indokot összekötve, nem osztom az előttem 
szóló képviselőnek meggyőződését és nézeteit ép 
azon czélszerüségi tekintetből: mert az időre nézve 
vajon azon 61-diki bizottság hivatik-e össze, vagy 
pedig 1848 szerinti ősgyülések , melyek ugyan
azon nap, melyre a 61-diki bizottság összehivatik, 
meg is választhatják a 61-diki bizottságot, igen nagy 
nyereséget nem látok; és igy valami nevezetes 
hátrányt sem látván; és látván megnyugtatását 
mindenesetre azoknak, kik bizonyosan óhajtják, 
hogy a törvényhatóságok mielőbb alkotmányunk
ba visszaállíttassanak, de bizony óhajtanák már 
azon 1848 óta csak kivételesen 1861-ben néhol 
gyakorolt jogaik gyakorlata szerint is hozzájárul
hatni ; e tekintetben az ő indokait rám nézve nyo
mosaknak nem tekintve, miután ép oly correct 
szerintem, és csak is ez correct, az 1848-iki törve-



C. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 7. 1867.) 265 

nyék szerinti ó'sgyülések összehívása: azért e te
kintetben részleteit az előterjesztett miniszteri ja
vaslatnak nem pártolhatván, és egyebeket sem, 
mikre azonban a részleteknél adandóm elő nézetei
met: ezúttal Bónis képviselő társam beszédéhez 
csatlakozom, többi aggodalmaimat majd a részle
teknél fogván előterjesztem. 

Tisza Kálmán: T. képviselőház! Én osztva t. 
képviselőtársunk Deák Ferencz azon kívánságát, 
hogy az itt fölmerült kérdéseket vagyis e kér
dést ne vitassuk tovább; osztva azon nézetét is, 
miszerint itt bizonyosan a törvényekhez való ra
gaszkodás még nem elkeseredés és nem keserűség: 
ezen téren a discussiot fölvenni nem szándékozom, 
és csak egyszerűen kívánom kijelenteni Médán 
képviselő társunk előadására, miszerint az, hogy a 
bal oldal egy indítványt adott volna be, a melyben 
az állíttatnék, hogy ezen országgyűlés nem a 48-
diki törvények alapján választatott, nem helyes, 
mert az igazsággal nem egyezik meg. (Helyeslés.) 
Maga az úgynevezett bal oldal e tekintetben indít
ványt nem adott be; a bal oldalnak csak egyik ár
nyalata adott be inditványt; de nem emlékszem, 
hogy azt ez is azzal indokolta volna, hogy az or
szággyűlés nem a 48-diki törvények alapján vá
lasztatott meg ; legalább a mint én emlékszem, a 
szélső baloldal ez indokolással nem élt; és igyMe-
dán képviselőtársunk azon állítása a szélsőbal ol
dalra nézve sem egyezik meg az igazsággal. (He
lyeslés.) 

Továbbá meg kell jegyeznem még azt, hogy 
azon állítás, mintha itt e teremben Erdélyország
nak egy képviselője szólott volna, egyátalában nem 
correct: (Helyeslés) itt Erdélyországban levő válasz-
tő kerületeknek és Magyarországban levő választó 
kerületeknek vannak választottai, kik mint orszá
gos képviselők vannak jelen; de se megyei, se va
lamely országi képviselők itt tudomásom szerint 
nincsenek és nem lehetnek. (Helyeslés.) 

Ezeknek elmondása után engedje még meg a 
t. képviselő úr, hogy — a nélkül, hogy emlékez
tetném és részletezném, minő volt, mind kün, 
mind ben az általa oly nagyon szabadelvűnek di
csért, remélem, már ott is szűnni kezdő osztrák 
politika (Derültség) — kimondjam , miszerint 
mint e hazának fia nem csak magam, nem csak 
hogy úgy mondjam , mint Ők szokták a kü-
lönböztetést tenni, a magyar nemzetiség, de min
den nemzetiség érdekében kívánom, hogy azon 
szabadelvüség , melyet azon kormány követett 
(Atalános tetszés) és melyet a képviselő úr oly fen
nen dicsért, Magyarországban soha lábra ne 
kapjon: (Zajos helyeslés. Éljen!) mert akkor jótál
lok a t. képviselő úrnak , hogy nem csak ez or
szággyűlésen , de saját községében sem fog 
saját anyanyelvén szólani, hanem fog szólani, 
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j mint azon dicsért kormány idejében, ha ugyan 
nem lesz elég ereje ellentállni — mint^ volt elég 
ereje a magyarnak — német nyelven. (Atalános he
lyeslés.) 

Ezeknek kijelentése után Bónis képviselőtár
sunk nyilatkozatához csatlakozom. (Helyeslés. Él
jenzés.) 

Markos I s t v á n : Ú g y veszem észre az eddigi 
tanácskozásokbői, hogy a minisztérium által elő
terjesztett , a köztörvényhatóságok visszaállítása 
tárgyában tett előterjesztést a ház nagy többsége 
átalánosságban elfogadni kész. Ehhez magam is 
hozzájárulok ; s csak azért szólaltam föl, hogy né
mi észrevételeket tegyek azon aggodalmakra néz
ve, melyek itt a nemzetiségek részéről előadattak. 

Ez aggodalmaknak jelen helyzetünkben helye 
nincs, mert ha fölütjük a magyar törvénykönyvet, 

I sehol egy czikket sem találunk arra nézve, hogy 
a magyar nemzet egy vagy más tekintetben ma
gának a többi nemzetiségek kizárásával kiváltságos 
jogokat tartott volna. (Elénk helyeslés.) 

Igen bölcsen jegyezte meg Pest belvárosá
nak nagy érdemű képviselője, hogy 1861-ben tör-

l téntek ugyan olyanok, miknek történniök nem 
kellett volna. Ezt én elismerem. De kérdem, miért 
történtek ezek ? Történtek azért, mert akkor fele
lős kormányunk nem volt. A főispánok némileg 
visszaélve hatalmokkal, némileg pedig a megyék 
közönsége a hirtelen átalakulás által tulbátorodva, 
talán emberi gyöngeségüket bizonyították be , de 
nem roszakaratot. 

Forduljunk csak , uraim, kik a nemzetisé
gekhez tartozunk, egész bizodalommal ezen kor
mányhoz, mely kormány most, midőn oly nagy 
bűnnek tartják igen sokan a törvény átalakítását, 
átlátva a jelenlegi rendszerből való átmenet nehéz
ségét, akkor midőn szükség rá nem volt, tehát a 
nélkül, hogy arra a szükség által lett volna kény
szerítve, gondoskodott a nemzetiségek megnyug
tatásáról is, és az előterjesztés 7-ik pontjában egy 
világos törvényt kivánt fölfüggesztetni, midőn azt 
indítványozta, hogy a közhatóságokban minden 
nemzetiség élhessen a maga nyelvével. En biza
lommal viseltetem a jelenlegi felelős kormány irá
nyában, és meg vagyok győződve , hogy a rendes 
törvényhozás utján a nemzetiségek — ugy a ma
gamé, mint a többi — ki fognak elégíttetni és meg 
fogják kapni mindazt, mit méltányosan kívánnak 
és óhajtanak. 

Ennek kifejezése után átalánosságban párto-
! lom a miniszteri előterjesztvényt. (Helyeslés.) 

Faragó Ferencz: Tisztelt képviselőház ! 
! Nyíltan megvallom, hogy a miniszteri javaslat el

len, mely az 1848-dik évi megyei bizottságot az 
1861-dik évi bizottsággal javalja pótolni, akartam 
fölszólalni, mert azt nem látom törvényszerűnek, 

34 
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•ezenkivül a nép választási jogát is megszorítja; 
azonban tekintve a viszonyokat, melyekben va
gyunk, hogy uj választással az átalakulás késlel
tetnék, s talán zavarokat is okozhatna: meggyő
ződésemtől ugyan nem állok el, hanem alárende
lem azt a közjónak. Az idő, a körülmények mind 
siettetnek bennünket, hogy az átalakitás nagy mun
káját mentül sürgetőbben keresztülvitessük; meg
lehet, az állam kül- és belviszonyait tekintve, arra 
talán időnk sem lesz. Nem is azt fájlalom én, hogy 
meggyőződésemet alárendelem a közjónak; hanem 
azt, hogy Magyarország — a civilisatio, és alkot
mányosság nevében örökre maradandó dicsőséget 
viván ki magának az által, hogy a kormányha
talmat és erőszakot a törvény és igazsság előtt 
meghajlani kényszeritette , tanúságul a többi, al
kotmán ynyal nem biró államoknak, hogy alkotmá-
nyes életet élni és alkotmányos államot föntartani 
csak a törvényesség mély érzetével lehetséges — 
hogy mondom, midőn ekképena nagy eredményt 
kivívta, akkor saját államában a törvényesség te
réről elhajlik. 

A nemzetiségi igényeket tekintve, melyek itt 
fölhozattak, azt gondolná az ember, hogy itt a ma
gyar nemzetitég számára kiváltságok osztatnak a 
többi nemzetiség kizárásával. Mi a magyar nem
zetiség számára semmi kiváltságot nem követelünk; 
mi a többi nemzetiséggel e szép hazában együtt 
akarunk élni, együtt elhalni, és Magyarországot 
velők együtt nagygyá, boldoggá tenni. Ha az 1861-
dik évi megyei bizottsággal a nemzetiségek szen
vednek, velők együtt szenved a magyar nemzet is, 
mert választási joga egyaránt sértve és korlátolva 
vagyon; de nem zúgolódnak s türelemmel hozzák 
az áldozatot, csakhogy a haza boldog legyen. 
Ú g y beszélnek és olyan igényeket formálnak, 
mintha Magyarországban több politikai nemzetisé
g-ét lehetne fölállítani, mintha egy vagy két millió
ból álló nemzetiség a civilisatio és emberiség élére 
állhatna és vezetőül léphetne fel, mintha e szép Du
navölgyön két Duna folyna, két Kárpátok volná
nak, melyek e dicső térséget két vagy több részre 
megosztván, azokból mindenik nemzetiség számára 
egy-egy darabot lehetne adni. 

A Médán Endre képviselő társam által felem
iitett külpolitikára nézve, mivel Ausztria külpoliti
káját az általa vitatott nemzetiségi kérdésre nem 
alkalmaztatta, s nem mondotta meg, minő vonat
kozással bir Ausztria külpolitikája a hazabeli nem
zetiségekre : nem válaszolhatok; majd akkor fele
lek, ha részletesen előterjeszti. 

Azért pártolom a miniszteri javaslatot. 
B o r l e a Zs igmond: T. ház! Nem volt szán

dékom szólani; azonban Markos képviselőtársam 
szavait nem hagyhatom felelet nélkül. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy nagyon cso

dálkozik, hogy némely képviselő, a kik u. n. nem
zetiségi képviselőknek neveztetnek, folytonosan ag
godalmakat hoz elő a nemzetiségi ügyben, annál 
inkább, mert a törvénykönyvben sehol sem talál 
oly törvényeket, melyek a nemzetiségeknek némi 
aggodalomra adhatnának okot. Én pedig azt mon
dom, hogy léteznek ilyen törvények, léteznek 
1836-ból, 1840-ből, 1844-ből és még talán 1847-
ből is ; 1848-ról nem is szólok. Ezen t. cz.-ek rész
letezésébe nem bocsátkozom, ezúttal nem akarván 
izgalmakat előidézni; azok amúgy is mindenki 
előtt elég ismeretesek: kérem tehát a képviselő 
urat, ne csodálkozzék, hogy oly aggodalmak van
nak, mert csakugyan léteznek azon törvények, me
lyek nekünk méltán aggodalmakat okozhatnak. 
De nekem, bár magam is osztozom azokban, remé
nyem van, hogy a t. minisztérium a népek és az 
ország megnyugtatására bölcseségénél és jóaka-
tánál fogva azoknak megváltoztatását indítványba 
fogja hozni. És én csak is azért szólaltam föl, mi
vel szükségesnek találtam ezt megemliteni, nehogy 
úgy lássék, hogy mi azon aggodalmakat csakis 
azért hozzuk föl, hogy itt keserűséget okozzunk. 
Nem azért, hanem mivel oly törvények valóban 
léteznek, melyeknek részleteibe azonban most nem 
akarok bocsátkozni. 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! {Szavazzunk!) Ma
gához a tárgyhoz igen röviden szólok, és csak azt 
leszek bátor kijelenteni, hogy a javaslatot elfoga
dom vitatás tárgyául. 

Legyen azonban szabad Madarász képviselő 
társunk észrevételére felelnem. Midőn ő kijelentet
te azon óhajtását, hogy az ősgyülések utján össze
hívandó bizottságok legyenek jogosítva a megyei 
törvényhatóságok új szervezését eszközölni: ezen 
óhajtás óhajtásnak megjárja; de alkotmányellenes, 
mert törvényen nem alapszik. A bizottságok, me
lyek 1848-ban alakultak, nem csak egy pár hó
napra alakultak, életidejök ma is tart. Megmutatja 
azt a 48-diki törvények 16. czikkének utolsó sza
kasza, mely így szól: „A bizottmány, mihelyt a jö
vő törvényhozás által a megyei szerkezet rendezve 
lesz, jegyzőkönyveinek bemutatásával a megye 
közönségének eljárásáról jelentést tevén, ideigle
nes hatóságát a megye kezeibe leteszi." Ebből vi
lágosan következik, hogy a megyei bizottságok, 
melyek 48-ban alakultak, mai nap is élnek. Csak 
életbe kell hivni, hogy gyakorolják jogaikat. 

Popovics Desseanu János: A szőnyegen 
forgó miniszteri előterjesztést csupán azért nem fo
gadhatom el átalánosságban, mert abban opporfru-
nitási szempontból a törvénytől eltérő inditvány 
tétetik, t. i. abban a 61-diki bizottságokra bizatik 
a megyék legközelebbi visszaállítása, illetőleg or-
ganizálása. En azt hiszem, hogy a 61 -diki bizott
ságok oly körülmények között, és különösen egy 
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oly, törvényesnek el nem ismerhető kormány be
folyása alatt jöttek létre, hogy ennélfogva én a 
61-diki bizottságokat törvényeseknek el nem is
merhetem. Opportunitási szempontból azonban czél-
szerűnek látszhatik, hogy, a megyék mielőbbi hely
reállítása tekintetéből, mind e mellett a 61-diki 
bizottságokra bizassék az organisatió. De két op
portunitási követelmény van itt: az egyik t. i. az, 
melyet már elmondottam; a második opporturdtási 
követelmény azonban az, hogy, minden kételyek 
eloszlassanak, hogy a kedélyek megnyugtattassa-
nak, az 1861-diki szabályok helyrehozassanak, és 
alkalom adassék arra, hogy a megyékben minde
nütt a testvéri sz eretet és egyetértés egyszer már 
biztos alapra fektethessék. Ha tehát opportunitás 
az, hogy a megyék mielőbb helyreállíttassanak, 
és ezen opportunitás szempontjából a törvény mel
lőztethetnék: én azt hiszem, hogy ennél nagyobb 
opportunitás lenne az, miszerint a kedélyek meg-
nyugtattassanak s a részemről emiitett többi czélok 
eléressenek , mely opportunitás szempontjából a 
törvény betűje szerint történjék az eljárás. Annál 
fogva kinyilatkoztatom, hogy a miniszteri előter
jesztést átalánosságban csakis ezen általam meg
támadott elv kivételével pártolhatom. 

E l n ö k : Ha senki sem kivan e tárgyhoz 
többé szólani, akkor azt a kérdést teszem a t. ház
hoz , hogy a miniszteri előterjesztést átalánosság
ban, részletes tárgyalás alapjául, kivánja-e elfo
gadni v&gy nem? A kik a miniszteri előterjesz
tést a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A miniszteri elő
terjesztés a részletes tárgyalás alapjául elfogadta-
tik. Következik tehát szakaszonkinti tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztés bevezetését.) 

E l n ö k : A bevezetés ellen nem tétetvén semmi 
észrevétel, elfogadtatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a mi
niszteri előterjesztés első pontját.) 

Jekelfalussy Lajos : T. ház! A miniszteri 
előterjesztvény első pontja mindazon jogokat, 
melyeket az 184 7/8 16. t. ez. a megyei hatósá
gokra ruházott, az 1861-ben megalakított s még 
meglevő bizottsági tagok által kívánja gyakorol
tatni. Miután pedig az 1847/8-diki 16-dik t. ez. 
2-dik szakaszának b) pontja szerint a megalakított 
bizottság az elnökségen kívül nem csak a bizott
sági tagokból, hanem az alkotmányosan megvá
lasztott tisztviselőkből is áll, innen magából a szö
vegből önként következik , hogy a kik jogosítva 
lesznek a közgyűlésen tettleg részt venni, ezek 
nem csak az 1861-diki bizottsági tagok, de az 
1861-ben megválasztott tisztviselők is. (Helyeslés) 
Értem én ezt nem csak a szöveg első pontjából, 
de a miniszteri előterjesztés szelleméből i s : mert 

hiszem, a t. minisztériumnak épen az volt akarata, 
hogy a ki 1861-ben a bizottsági jogokat gyako
rolta, az 1867-ben is gyakorolja; már pedig van
nak az ország tán minden megyéjében esetek, a 
hol alkotmányosan megválasztott tisztviselők, k ik 
1861-ben nem voltak bizottsági tagok, mert azok
nak épen azért nem választattak meg, mert me
gyei tisztviselők lettek, és így törvényszerű kiegé
szítő részei voltak a bizottságnak, most joguktól 
elesnének. De nem csak czélszerüség szempontjá
ból kívánom ezt igy értelmezni, de elkerülhetlen-
nek is tartom, mert semmi okot nem látok arra, 
hogy épen azon lelkes hazafiak, kik akkor mago
kat a tisztviselői állások betöltésére föláldozták, 
jelenben kihagyassanak. Nehogy azonban ezen 
értelmezés fölött kétség legyen, fölhívom a mi
nisztériumot, méltóztassék ennek értelmezése iránt 
nyilatkozni. 

Horvát Boldizsár igazságügyi minisz
ter : Miután régi törvényeink szerint a megyei 
tisztikar mindig kiegészítő részét képezi a megyei 
bizottságnak, ennélfogva azon értelmezés ellen, 
melyet Jekelfalussy t. képviselő társunk előadott, 
a kormánynak semmi észrevétele nincs. (Tetszés.) 

Ráday László gr. jegyző : A tárgyalás 
alatt lévő első pontot illetőleg Borlea Zsigmond 
képviselő úr által következő módosítás adatott b e : 
„Az első pontnak első sorában ezen szavak u tán : 
„az 1861-dik évben alakított" következő szavak 
tétessenek : „és illetőleg 1865-dik évben kiegészí
tett. u (Visszatetszés.) 

Bor lea Zs igmond: Lehetnek, sőt mondha
tom, vannak oly megyék, hol az 1861-dik évi me
gyei bizottság az idő közben meghaltakra nézve 
1865-dik évben közakarattal kiegészittetett, és ezen 
tagokra az 1861-dik évi megyei bizottságok min
den jogot érvénybe léptettek. Ha tehát az általam 
beadott módosítási szavak az eredeti szövegből ki
maradnának, azon egyének, kik 1865-ben e jogot 
élvezték, most ezen jogtól elesnének. Én ezt, t. 
ház, se czélszerünek, se igazságosnak, se korsze
rűnek nem látom. De másként is meg vagyok 
győződve, hogy valamint a t. ház, úgy a tisztelt 
minisztériumnak is érdeke az, hogy e jogot minél 
több alapokra fektesse. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szakaszt megtartani ? 
(Elfogadjiik!) Tehát az első szakasz megmarad. 

EÖtvÖS T a m á s : T . ház! A Jekelfalussy 
képviselő úr indítványa a miniszter úr által is el
fogadtatott, ezt tehát a szakaszhoz hozzá kell pó
tolni. 

E l n ö k : Jekelfalussy képviselő úr csak meg
nyugtatást kért a minisztérium részéről, s ezt meg
kapta. 

Várády Gábor: Nekem csak azon igényte
len észrevételem van, hogy midőn ezen szakasz. 

34* 
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ellen módositvány adatott be, ennek ellenében nem 
lehet fölkiáltással, hanem csak fölállással lehet sza
vazni. 

E l n ö k : A kik az első szakaszt meg kívánják 
tartani, úgy a mint az szerkesztve van, méltóztas
sanak fölállani. (Megtörténik.) Az első szakaszt, a 
mint az szerkesztve van, a t. ház megtartja. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés második szakaszát.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én ezen pontra 
nézve bátor vagyok a ház elé azon módositványo-
mat előterjeszteni, hogy a második pontnál ezen 
szavak helyébe : „főispáni kijelölés" tétessenek 
ezek : „a főispán által a régibb törvények és tör
vényes gyakorlat értelmében teendő kijelölés.Cí 

Ezen módositványom indokolására röviden a kö
vetkezőket vagyok bátor előadni. Én magam is 
belátom annak szükségességét, hogy a főispán 
tegye meg a candidatiót. Kell a kormánynak a 
megyékben is egy orgánumának lenni. A főispáni 
visszaélésektől, megvallom, felelős kormány alatt 
kevésbbé félek, mint azelőtt, mert az orvoslás útja 
könnyebb. Azonban kívánom, hogy a megye in-
telligentiájának véleményét a főispán, különösen 
ez átmeneti időszakban, figyelembevegye. Ugyan
azért, miután törvényeink nem szólnak a confe-
rentiákról, de szól mellettök a törvényes gyakor- , 
lat, azért voltam bátor ezen módositványt beadni. 

B e m á t h Z s i g m o n d : T. ház! Ha visszaem
lékezünk akár a legrégibb időkre, melyekre visz-
szaemlékezketünk, akár a közelebb multakra: ugy 
fogjuk találni, hogy épen azon főispáni korlátlan 
kijelölési jog az, mely legtöbb megyében nyugta
lanságotidézett elő és a kölcsönös barátsági szerete
tet rontotta meg. Kétszeresen veszélyesnek gon
dolnám e korlátlanságot meghagyni ezentulra is, 
miután a választási jog különben is ezen időkben 
már igen megfogyandó és már eddig is megro
gyott bizottságokra lesz átruházva. Azt gondolom 
én, t. ház! hogy egy megyei törvényhatóságnak, 
mely nem ritkán két, háromszáz ezer emberből 
áll, koránsem lehet korlátoltabb joga, mint van 
oly városnak, me lyp . o. 10 —12 ezer lakossal bír, 
és ugyanazon megye kebelében fekszik. Az 1848. 
XXII I . t. czikkben rendelkezés van a városok 
tisztújító székéről, a hol az mondatik, hogy a ki
jelölés választások által történik közmegegyezés
sel és a választás maga ismét az elnök befolyásá
val vitetik véghez. Meg fogja engedni a t. ház, 
hogy a törvénynek szavait, kitételeit idézzem. Az 
1848. XXIII . t. ez. 15. §. vég szavai ezek : „A vá
lasztás kijelölés mellett, a kijelölés pedig a kije
lölt választmány által, és maga a választás az el
nök befolyásával és közbejöttével történik." Nem 
lehet az, hogy kevesebb jogot adjunk a megyei 
polgárságnak, mint a mennyi van a városi pol

gárságnak : annálfogva azt óhajtom, hogy ugyan
azon jogok, melyek megadattak a városi hatóság
nak, adassanak meg a megyei törvényhatóságnak is. 

Újfa lussy M i k l ó s : T. ház! Bónis Sámuel 
képviselő társam módositványának elvileges elfo
gadása törvényeinkkel össze nem ütközvén, az el
len semmi szavam. 0 ugyanis akként méltóztatott 
nyilatkozni, hogy a kijelölésről szóló törvényeket 
elfogadja — természetesen nem is tehet egyebet — 
hanem azon megjegyzéssel, hogy miután nincs ki
mondva, hogy a főispán egyszersmind a megyé
ket is hallgassa ki, ő attól tartván, azt kívánja pó
toltatni. Az első pontra nézve az én véleményem 
és az ő véleménye között semmi különbség nem 
létezik; de igenis nagyon lényeges különbség van 
a másik kitételre nézve : mert azon törvények, 
melyek négyszáz évet meghaladnak, a választás
ról szólva, mindenütt világosan és nagy praecisió-
val kimondják azt, a mit a t. képviselő úr kétségbe 
akar vonni. Már az 1404. II . t. ez. 3-ik és 4-ik 
§-ában, a midőn még fejletlen állapotban volt a 
választás, ezeket mondja: „Vicecomites per supre-
mum comitem eliguntur, non tamen absque con-
sensu comitatus." Itt ezen „consensus comitatus" 
azt jelenti, hogy a főispán előbb kihallgatja és con-
ferentiát tart a rendekk&l. Tovább megy a válasz
tásról szóló másik törvény. Az 1548-ki 70-ik t. ez. 
hasonlóképen azt mondja: „Cum consensu totius 
comitatus;u tehát ez is azt mondja, hogy a főis
pánnak igen is conferentiát kell tartani, kihall
gatni a rendek akaratát, és azok szerint intézkedni 
a candidátióban. Ezek után van még egy harma
dik, negyedik törvényünk is, melyek már sokkal 
világosabban körvonalozzák a restauratio actusát. 
Az 1723-diki 56-dik t. ez. már egész átalánosság-
ban a főispán kezébe adja nem csak az alispán ean-
didatióját, hanem az egész tisztikarét, és igen vi
lágosan megjelöli azt, hogy az első alispánon kí
vül a főispán senkit sem tartozik candidálni, csak 
ezen egyetlen hivatal, mely nem maradhat ki, de 
a consensus comitatus ezen törvény utolsó clausu-
lájában benne van. A 4-ik és utolsó törvény, a 
mely szól a választásról, az 1729. XV. t. ez. Ez 
helybenhagyja az 1723. 56-ik t. cz.-et. Törvé
nyeink tehát, melyek a restauratióról szólnak, se
hol ki nem zárják azt, hogy a főispánok előleg ki 
ne hallgassák a rendeket. Ezen fölvilagositásom-
mal bátor vagyok azon véleményhez járulni, me
lyet Bónis S. képviselőtársam előterjesztett, és pár
tolom az általa módosított szerkezetet. 

Csiky Sándor : T. ház! Tökéletesen egyet
értek azokkal, kik a mostani átmeneti korszakban 
a kormányt meg akarják hatalmazni oly végből, 
hogy mind azon esetekben, melyek a közbátor
ság, avagy a magasabb állami érdekek, a nem
zetre hárulható káros és veszélyes következések 
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nélkül , a fenállő nemzeti törvényeknek betű sze
rinti megtartását, ha ugyan ily esetet képzelhetni, 
lehetetlenitik, ideiglen ezek rendeletei teljesítésétől, 
felelősség terhe alatt, a jelen év végéig legfeljebb 
eltérhessenek. Azon esetet azonban, mely most a 
tanácskozás tárgyát képezi, se a magasabb állami 
érdek, se a közbátorság biztosítása tekintetéből 
nem találom oly természetűnek, melynél fogva a 
törvény rendeletétől eltérés megengedésére a kor
mányt fölhatalmazandónak vélhetném. Mert ha az 
1848-diki 17-dik törvénynek, me 'y ekként szól : 
„A megyében a legközelebbi országgyűlésen teen
dő intézkedésig tisztújító székek tartatni nem fog
nak; hanem akár a hivatalnokok soraiban történ
hető hiány pótlásának, akár a 11. t. ez. eseteiben 
uj hivatalnokok választásának szüksége forogna 
fen, a hiányt pótolni, s illetőleg az ujonan alko
tandó hivatalokat betölteni ideiglenesen és helyet
tesítésként, a főispán a 16. t. ez. szerint alakítandó 
középponti választmánynyal egyetértőleg fogja" 
rendeleteit figyelembe veszem, úgy találom, hogy 
az 1848-ki törvényhozás ép azon szempontból 
szüntette meg a főispánoknak, a régibb törvények 
által nekik engedett, s majd minden megyében 
különbözőleg gyakorlott kijelölési jogát, hogy ez 
által azon veszélyes súrlódásoknak, melyek több 
megyében a választásokat valóságos hadjáratokká 
idomították, és többnyire onnan eredtek, hogy né
mely főispánok a többség kívánatára s bizalmára 
nem ügyelve, a kijelöltek sorába saját kegyen-
czeiket, rokonaikat és partokjaikat igtatván, lehe
tetlenné tették , hogy a közbizalmat és szeretetet 
biró egyének választathassanak egy vagy más 
tisztségekre meg. És mivel azt is bizonyosan állit
hatnám, hogy, alig valami kivétellel, mindazon 
megyékben, melyekben a főispánok saját jogai
kat a törvény szabta határon túlterjeszteni nem 
törekedtek, és igy a választók jogait csorbítani 
nem iparkodtak, a tisztujitások nyugalommal és 
megelégedéssel párosulva folytak le : ennélfogva 
én a már egyszer a törvényhozás bölcsesége által 
elhárított veszélyes összeütközéseknek és küzdel
meknek magvát a megyék kebelében újólag el
hinteni, és igy a kijelölési jogot a főispánok hatal
mába ismételve, habár ideiglen, annyival kevésbbé 
akarhatom általengedni, mivel ez által a függet
len felelős kormánynak kellemetlen bajait a me
gyék és főispánok között kifejlődhető viszályok 
és pártos küzdelmek lecsillapítására és elintézésére 
fordítandó kényes természetű viszályok szaporítá
sával nevelni jóakaratulag nem szándékozhatom. 
Ezen okoknál fogva tehát én, semmiként se lát
hatván a szőnyegen lévő kérdésben fölmerülni, se az 
állam magasabb érdekéből, se a közbátorság, köz
béke és nyugalom szilárdithatása tekintetéből, an
nak szükségét, hogy a megyei tisztségek, akár új 

i választás, akár helyettesítésként, ideiglen bár, de 
mégis főispáni korlátlan kijelölés mellett töltethes
senek ezen év folyama alatt még be, és hogy ezen 
törvényellenes tény gyakorlatára a kormányt föl
hatalmazni szükséges lenne: e tekintetből Bernáth 
Zsigmond képviselő társamnak az én meggyőző-

\ désemmel összehangző módositványát elfogadom. 
Deák F e r e n c z : T. ház! Mindenek előtt szük

séges tisztába jönnünk az 1848-diki törvényeknek 
e tárgyra vonatkozó rendelete iránt. Az 1848-diki 
törvény világosan azt mondja, hogy a megyéknek 
a legközelebbi országgyűlésen megállapítandó vég 
rendezéséig megyei tisztujitások nem tartathatnak, 
hanem a netalán támadható hiányokat a főispán 
a bizottsággal egyetértve, helyettesítés által pó
tolja. Az emiitett törvény tehát meghagyta hivata
laikban mindazon tisztviselőket, kik akkor hiva
talban valának, és a törvény ujabb rendeléséig azok 
helyett másokat választani nem is engedett. Némi
leg következetlenséget követett, el az akkori tör
vényhozás : mert ugyanakkor, midőn az ország 
alkotmányát és institutióit, melyek tisztán aris-
tokratikusok voltak, egész terjedelmökben demok
ratikus alapra tette át, meghagyta azon tisztvise
lőket, kik addig alkotmányosak voltak ugyan, de 
tisztán aristokratikusok és az aristokratia által vá
lasztottak valának, tehát nem voltak választottjai 
azok többségének, kik 1848 után már választási 
joggal bírtak, s mégis meghagyta őket hivatala
ikban a törvényhozás, hogy a választásokkal járó 
nagyobb nehézségeket elkerülje. Azon hiányokat, 
melyek halálozás által, vagy bárha más módon az 
ekként hivatalaikban meghagyott tisztviselők so
raiban támadhatnak, szintén nem uj választás, ha
nem helyettesitás által rendelte pótoltatni a tör
vény, mert a törvény egyenesen e szót használja : 
„helyettesítés.* 

A helyettesítés 1848 előtt mindiga főispánok
nak joga volt, kivévén az első alispánokat, kiket 
helyettesíteni nem lehetett. Az 1848-diki törvény 
nem vette el ezen jogát a főispánoknak, hanem 
azt rendelte, hogy a bizottság egyetértésével he
lyettesítsenek, és e részben is azt a gyakorlatot vet
te föl alapul, melyet a főispánok előbb is tettleg 
követtek, hogy t. i. tanácskozmányt tartottak a 
megyei rendek jelentékenyebb részével és a he
lyettesítésnél azok tanácsát figyelembe vették, sőt 
jobbára követték Is. 

A mi a megyei tisztviselők választását illeti, 
még a XV. században a megyék e választási jog
gal nem éltek. Az 1486*-diki X. t. czikk világosan 
azt mondja, hogy az alispánokat a főispán nevezze 
ki, de a megyében lakó birtokos nemesek közül. Már 
1504-ben és 1548-ban azt mondja a törvény, hogy 
a főispán a megye beleegyezésével nevezzen alis
pánokat; az 1713-diki VI. t. czikk pedig gyakor-
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lati magyarázatát is adja ezen rendeletnek, mert e 
törvényczikk is azt mondja, hogy a főispán az al
ispánokat és megyei tisztviselőket csak a megye 
hozzájárulásával, egyetértésével nevezheti k i ; de 
megállapítja egyszersmind ez egyetértés módját, 
midőn azt rendeli, hogy az alispáni hivatalokra 
a volt alispánon kivűlmég három alkalmas egyént 
jelöljön ki a főispán és a megye azokból válaszszon. 

íme, ez azon mód, melylyel minden esetben 
elégtétethetik a törvény azon eszméjének, hogy a 
főispán a megyével egyetértve töltse be a tisztvi
selői állásokat: a főispán kijelölt, a megye választott 
sekként a megválasztott tisztviselő a főispán és me
gye egyetértésével lépett hivatalba. 

Ezt a módot hozza javaslatba ismét a minisz
térium a jelen előterjesztésben a megyei hivatalok 
betöltésére nézve, miután nem egyes hiányok he
lyettesítés általi pótlása, hanem az egész tisztvise
lői karnak megválasztása lesz most szükséges. Nem 
uj jogot kivan a főispánnak adatni, hanem a régi 
alkotmányos módnak megtartásával az 1848-diki 
törvénynek, mely egyedül a helyettesitésről szól, 
magára a választásra miként leendő alkalmazását 
akarja megmagyaráztatok 

Valóban felötlő volna, ha ezen kijelölési jog 
ellen épen most tenne valaki jogi szempontból el
lenvetéseket. Századok óta volt e jog gyakorlatban, 
a megyei tisztviselők ily kijelölés mellett léptek hi
vatalaikba, s az ország e jogot soha kétségbe nem 
vonta, az ellen országgyülésileg soha föl nem szól-
lalt, sőt még a rendszeres munkálatok elkészítésére 
kiküldött országos választmányok sem tettek javas
latot ezen jognak megszüntetésére. Az ország ily 
kijelölések melletti választás módjában megnyugo
dott, és pedig megnyugodott azon korban, mely
ben nem felelős kormány nevezte ki a főispánokat, 
s e kinevezést gyakran hatalmának emelésére hasz
nálta eszközül. Lehet-e föltenni, hogy a mitől az 
ország akkor nem idegenkedett, most tegyen az 
ellen kifogást, midőn felelős minisztérium nevezi ki 
azon főispánokat, kik e kijelölés jogát fogják gya
korolni ? Most akarnók-e a felelős kormány érde
keit a megyei jogokkal és érdekekkel ellentétbe 
hozni, s azon vádra adni okot, hogy a felelős minisz
térium lehető túlkapásai ellen akarjuk a megyé
ket védeni oly joggal, melyet a megyék eddig 
nem gyakoroltak: a kijelölés nélküli választás jo
gával ? 

A megyék részesei valának a törvényhozás
nak, s befolyást gyakoroltak a törvények végre
hajtására. A törvényhozás terén független volt ha
táskörük s a kormánynak semmi tekintetben nem 
voltak alárendelve: azért a megyei követek meg
választásánál se a főispánnak, se a kormánynak 
szava nem lehetett. De a tisztviselők megválasztá
sa oly megyei jog gyakorlása volt, mely a végre

hajtás körébe vágott, mert a tisztviselők a törvé
nyek végrehajtásának eszközei valának. E válasz
tásnál tehát igen természetes volt az, hogy a kor
mány, habár közvetve a főispánok által, habár a 
legszelídebb módon a kijelölés által, összeköttetés
ben álljon a megyével s befolyást gyakoroljon a 
tisztviselők választására. 

A kormányzatnak e folytonos lánezolata mul-
hatlanul szükséges; s azon testületeket a végre
hajtás körében mereven egymástól elválasztani, 
azok között minden kapcsolatot megszüntetni, sőt 
tán egymással ellentétbe hozni, nem volna a köz
ügy érdekében. 

A kik a felelős minisztérium és parlamenti 
kormány eszméjének nálunk ellenei, mindig azt hoz
ták föl, hogy a megyei municipalitások legdrágább 
kincse alkotmányunknak, a tisztviselők szabad vá
lasztása legdrágább kincse a megyéknek, ez pedig 
egyenes ellentétben van a miniszteri felelősséggel, 
mert hogyan feleljen a minisztérium olyanokért, 
miket a nem általa választott tisztviselők végez
nek ? Ugyanazért ők inkább a parlamentalis kor
mányt akarták föláldozni, hogy a megyék jogait 
megtarthassák. Mi erre azt feleltük, hogy a felelős 
kormánynak is van közvetett befolyása a törvény 
végrehajtásában működő tisztviselők megválasz
tásába a főispáni kijelölés által, és az ellenvetés 
nem áll. H a azonban most még ezt a szelid kap
csolatot is meg akarnók szüntetni, s a főispáni ki
jelölést kizárni, akkor az ellenvetés nem volna alap
talan, s akkor a minisztérium és azon orgánumok 
között, melyek a törvényeknek a minisztérium fe
lelőssége alatt álló végrehajtását eszközlik, nem 
volna semmi kapocs, semmi jogos összköttetés. 

BÓniS S á m u e l : Ezt mi sem akarjuk! 
Deák FerenCZ : Nem Bónis képviselőtársunk 

előadására teszem én észrevételeimet. Midőn vita
tás közben valamely nézetet vagy állitást ezáfol az 
ember, a czáfolatot ne vegye magára az, a ki az 
állitást nem mondotta. Vannak többen közöttünk 
e három százat meghaladó képviselők között, kik a 
főispáni kijelölés jogát egyátalában nem helyeslik 
és ez iránt már nyilatkoztak is. Azoknak szólanak 
észrevételeim, és nem Bónis barátom indítványa 
ellen vannak azok fölhozva (mert ezen indítvány
ról később fogok szólani, most előre is kimondván, 
hogy én azt pártolom). 

Ismétlem tehát, mit előbb is emiitettem, hogy 
ha épen most, midőn a kormányzat felelős minisz
térium kezébe került, tennénk oly lépést, melyet 
azon időben, midőn Magyarország kormánya fele
lős nem volt, az ország soha sem tett; ha most von-
nók el a kijelölés jogát a főispánoktól: könnyen azon 
gyanúra adhatnánk okot, hogy jobban félünk a fe
lelős minisztérium által kinevezett főispánoktól, 
mint féltünk akkor, midőn még a kormány felelős 
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nem volt. I ly félelemnek pedig se alapja, se józan 
oka nem volna. 

Meg volt itt érintve azon mód, melylyel a tiszt
viselők választása 1861-ben gyakoroltatott. Én e 
módot, s a főispáni kijelölésnek, vagy ha tetszik, a 
főispánok és a bizottságok egyetértésével történt 
helyettesítéseknek akkor gyakorolt módját nem 
szeretném mintául fölállítani, mert azok törvénye
sek sem voltak, s igen sok megyében a tumul-
tuarius, izgatott eljárás miatt nem is valának helye-
selhetők. 

Bónis képviselő barátom indítványa szintén 
meg akarja tartani a főispán kijelölési jogát, s azt 
akarja a határozatban kifejezni, hogy a főispán e 
jogával az eddigi törvények és törvényes gyakor
lat szerint éljen. Én az ő indítványát pártolom, s 
azt, a mit a határozatbanki akar fejezni, helyesnek 
tartom. 

A törvény megállapítja a főispán kijelölési jo
gát ; a gyakorlat pedig, mely ezen jogot folyton 
•életben tartotta, az volt, hogy a főispán tanácskoz-
mányt tartott a megye rendéinek jelentékenyebb 
részével, s azok tanácsát követte jogának gyakor
lásában. Ezt a módot jövőre sem volna helyes mel
lőzni ; sőt én épen igen szeretném, ha a miniszter kü
lönösen utasitásul adná a főispánoknak, hogy tiszt
választásoknál tartsanak tanáeskozmányt, és a kik
nek kijelültetését a bizottságok vagy azok tetemes 
része kívánja, azt mindig figyelembe vegyék; és 
még az sem lesz baj, ha három egyén helyett va
lamely hivatalra 4 vagy 5-öt jelölnek is k i ; min
den esetre kisebb baj, mint a kijelölés megtaga
dásával kedvetlenséget okozni — kivévén oly ese
tet, havalaki ellen megbélyegzett jellem énéi, ismert 
képtelenségénél, vagy ott, hol a hivatal természete 
szakképzettséget kivan, mint pl. a birói hivatalok
ban, e képzettség hiányánál fogva alapos a kifogás 
(de hiszen ily kifogás ellenében aligha fogná a bi
zottság jelentékenyebb része a kijelölést sürgetni). 

Végre megjegyzem, hogy az ily módon gya-
korlandó kijelölés épen a szabadságnak, a rendnek, 
a közigazgatás czélszerü vezetésének érdekében fek
szik, mert némely megyében oly számosak a bizott
sági tagok, hogy előre látható, hogy a nézetek 
különfélesége s talán az érdekek is pártoskodás tu
sait idézhetik elő; s ne feledjük, hogy nem ott ál
lunk, hol e tekintetben hajdan voltunk, midőn bün
tetés által kényszeritette a törvény a hivatalra al
kalmas "egyéneket annak elvállalására: hisz tudja 
kiki, hogy most ily kényszerítésre nem igen lesz 
szükség. {Derültség.) 

Ismétlem, mit fentebb mondottam, hogy a mi
niszteri előterjesztésnek e pontját Bónis képviselő 
barátom módositványa szerint én is pártolom. 
(Elénk, hosszas éljenzés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Mintán Deák kép

viselő társam kifejtette nézeteimet is, bővebben a 
dologhoz nem szólok; csak módositványom indo
kolására azt vagyok bátor mondani, hogy a con-
ferentiák ily módon megemlítését azért is látom 
szükségesnek, mivel itt e házban a „cum eonsensu 
comitatus" fölött igen eltérők a vélemények. Deák 
képviselő úr azt mondotta, hogy a „cum eonsensu 
comitatus" úgy gyakoroltatott, hogy a főispán 
gyakorolta a candidationális jogot, a megye a vá
lasztási jogot, Ujfalussy képviselő úr ezt másként 
értette, mert ő ezt a conferentiákra értette. Ennél
fogva szükségesnek látom megérinteni a törvényes 
gyakorlatot is. Egyébiránt én módositványomat 
épen azon értelemben vettem, mint Deák képvi
selő úr. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Azon értelemben, a mint Pest belvárosa érdemes 
képviselője és Bónis S. barátom érteimezé, elfo
gadhatónak tartjuk a főispáni kijelölésre vonat
kozó módositványt; és azt hittük, hogy a javaslat 
illető passusa alatt amúgy is az fog értetni. De ha 
megnyugtatásul szolgál, akkor ezen szavaknak: 
„a törvényes gyakorlat értelmében" fölvételéhez 
szívesen hozzájárulunk. Magában értetik azonban, 
hogy a „törvényes gyakorlat" alatt a 61-diki pro
cedúra ne legyen érthető. (Közbeszólás: A régi tör
vények szerint!) Természetes, hogy alig fog talál
kozni főispán, ki a tisztujitásokat megelőzőleg con-
ferentiákat ne tartson; de, hogy kiket híjon meg, 
és mily számban, azt a főispánokra lehet bátran 
bízni; s e tekintetben, azt hiszem, hivatásuknak 
meg is fognak felelni. {Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: Néhány észrevételt kí
vánok tenni azokra, miket Pest belvárosának t. 
képviselője mondott. (Bálijuk!) 

Azok, miket a t. képviselő úr a consensusróí 
és oandidatióról mondott , nem állanak. A közön
séges candidatio különbözik a cum eonsensu can-
didatiótól: mert a candidatio joga arra terjed, 
hogy ki candidál három jelöltet; ellenben a cum 
eonsensu annyit jelent, mindaddig candidálni — 
hogy ha az candidatiónak mondható — mig azok, 
kikkel consentálni kell, meg nem egyeznek. 

Azt is mondotta a t. képviselő úr, hogy a mi
niszteri felelősség azt hozza magával, hogy a can-
didatióra a minisztériumnak befolyása lehessen. Én 
részemről ezt nem tartom szükségesnek. Angliában 
is van miniszteri felelősség; de azért a miniszterek 
a grófságokban történő választásokkal nem is gon
dolnak, a candidatiókba sem bírnak befolyással, 
nem is foglalkoznak a megyei administratióval, 
hanem csak nagy politikai dolgokról gondoskod
nak, és felelősségűk is csak nagy politikai kérdé
sekre terjed ki. 

Végül azt tartom, ha oly módon fog történni 
a candidatio, mint inditványoztatik, semmi különb-
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ség sem lesz a választás és kinevezés közt; a tiszt
viselők ennek folytán a kormánytól fognak függ
ni ; ha pedig a tisztviselők a kormánytól függnek, 
a nép is attól függ, és igy az egész indítványnak 
eredménye az lesz, hogy nem csak politikai eent-
ralisatióra, hanem administrativ bureaucratiára 
is fog vezetni. 

Böszörményi László: T. ház! Élőre 
kijelentem , hogy ezen kérdésben , mely úgy
is bizonyosan • mindnyájunk óhajtása szerint 
csak rövid időre rendelkezik a tisztválasztásnak 
oly kijelölés melletti végrehajtása , minőt Bó
nis Sámuel képviselő társunk indítványoz és 
Deák Ferencz úr értelmezése megállapít, mon
dom, az ily választás iránt én részemről nem ag
gódom, és ez ellen nincs semmi kifogásom. Más 
volna, ha itt állandó törvény hozásáról volna szó, 
mely a főispáni és bizottsági jogokat egymás irá
nyában hosszabb időre akarná körvonalozni.Ezen 
esetben, megvallom, az oly candidationalis jogot 
nem pártolnám, mely a választási jogot valósággal 
a személyek érzelmei folytán szélesebb vagy szű
kebb körre szorítaná — mindegy, akár visszaélés 
folytán, akár másképen — és az esetben én szigo
rú és szabatos törvény által kivánnám körvona-
loztatni ezen főispáni jogot, és akkor az úgyneve
zett törvényben alapuló megyei consensust törvé
nyesen az által kivánnám kifejtetni, hogy a me
gyei bizottság válaszszon bizonyos számú küldöttsé
get , melynek beegyezése folytán fogja majd a 
főispán tényleg teljesíteni a candidatiót. De miután 
itt csak egy tényre van alkalmazva a miniszteri 
javaslat, én megvallom, belenyugszom az ily elin
tézésbe ; sőt azt is kijelentem, hogy véleményem 
szerint a t. minisztériumnak valóságg'ál teljes bi
zalommal lehetett volna az ily választást önfelelős-
ségére, és ily fölhatalmazás nélkül is végrehajtani 
a törvényes gyakorlat értelmében. Hanem, meg
vallom, hogy azon kivételt, melyet t. belügymi
niszter úr tett és melyet Deák Ferencz ur nem tett, 
nem szeretném, ha azt tartanok törvénynek ; elég, 
ha azok a törvény törvényes gyakorlat szerint tel
jesíttetnek. (Helyes! Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Kivan ja-e a t. ház, hogy miután a 
szerkezettel Bónis Sámuel képviselő úr indítványa 
nem ellenkezik, sőt vele épen összefér, azt külön 
szavazás alá ne bocsássam? (Nem kell!)Talán úgy 
lehetne tehát a kérdést fölten n i : kívánja-e a t. ház 
a szerkezetet Bónis Sámuel képviselő úr módosit-
ványával elfogadni? (Helyeslés. Fölkiáltások: For
mulázni kell előbb a szerkezetet!') Tehát előbb föl fo
gom olvastatni a módosított szerkezetet. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a Bónis 
Sámuel indítványa szerint módosított szerkezetet.) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet Bónis Sámuel 
képviselő úr hozzáadásával — miként fölolvasta

tott — elfogadni kívánják, méltóztassanak fölál-
lani. (A képviselők majdnem kivétel nélkül fölemel
kednek.) A második szakaszt a t. ház Bónis Sámuel 
képviselő úr hozzáadásával elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
pontot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a harmadik pont marad. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a negye
dikpontot.) Ezen pontra nézve módositvány ada
tott be Bónis Sámuel képviselő által: t. i. hogy 
ezen pont vége ezen szavaktól kezdve: „kivéve 
azonban" hagyassák ki, és a kihagyott sorok he
lyébe tétessék: „hasonlólag ide értve a telekkönyvi 
tisztviselőket is azon kikötéssel, hogy a választás 
úgy eszközöltessék, miszerint csak szakértők al
kalmaztassanak és a telekkönyvi működés egy 
perczig is fön ne akadjon." 

T ó t h LÖrinCZ: T. ház! Bátor vagyok ugyan
ezen pontra nézve egy módositványt ajánlani, mely
re főkép a mélyen tisztelt minisztérium figyelmét 
is fölkérem. (Zaj.) A minisztérium, kimondván 
ezen előterjesztésben, hogy a megyei törvényszék 
elnökei és tagjai tisztujitás alá vétessenek, szüksé
gesnek látta kivételt tenni a telekkönyvi előadókra 
és átalában a telekkönyvi hivatalok kezelő sze
mélyzetére nézve, ezeknek tisztujitás alá vetését 
tanácsosnak nem látván. A tisztelt minisztérium, 
előterjesztése indokolására, különösen két tekintetet 
emelt k i : egyiket, a hitel- és birtokviszonyokra va
ló tekintetet, mely a telekkönyvi hivatal kezelő sze
mélyzetének megújítása s megváltoztatása által 
megzavartathatnék; a másik tekintetet pedig azt, 
hogy a szolgálatnak ezen ága folytonosságot és 
különös szakképzettséget igényel. Véleményem 
szerint a t. minisztériumnak, ezen indokolásában, 
tökéletesen igaza van. A birtok- és hitelviszonyok 
kényes természete csakugyan szükségessé teszi, 
hogy ezek körül a legnagyobb kímélettel és óvatos
sággal járjunk el. A hitel, különösen a földbirtoki 
hitel, melyet nem nélkülözhetünk, és mely az ox'-
szágra nézve életkérdés, nálunk csak egy nem ré
gen született, egy még elégg-é meg nem erősödött 
növény, melyet minden széltől és fagytól leggon
dosabban óvnunk kell. {Zaj.) Tudjuk, mily nagy 
tért foglaltak el, ezen hitel megerősödése ellenében, 
roszakaróink, különösen a bécsi journalistikának 
rágalmai. (Zaj. A dologra!) Tudjuk, hogy a mi 
fiatal hitelintézetünk, mely pedig, hitelpapírjainak 
födözetére nézve, a világ minden hasonnemü inté
zetei fölött a legnagyobb és legszilárdabb biztosí
tékot nyújt, mily nehezen és csak is a leggondo
sabb ápolás és a legovatosb fölügyelet mellett volt 
képes mostani, meglehetősen virágzó állapotára 
emelkedni. {Nagy zaj. A dologra!) A magyarorszá
gi földbirtok egy része külföldiek kezén van; a föld-
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birtok egy másik ig en tetemes része külföldi adós
sággal van terhelve; a külföld pedig, tudjuk, hogy 
nem bírván viszonyainkról tiszta fogalommal, 
{Nagy zaj. Halljuk a rnódositvánit!) ha azt fogja 
hallani, hogy a földbirtoki hitelnek alapul szol
gáló nyilván-könyveket kezelő 'személyzet tisztújí
tás alá vettetik, mily könnyen csinál magának rém
képeket, mily könnyen lesz tévútra vezethető 
alaptalan infonnatiok által. . . . (Nagy zaj. Az el
nök csönget.) Bocsánatot kérek, nagyon rekedt va
gyok. Ha úgy kivánja a ház: röviden fogom for
mulázni a módositványt. (Halljuk a módositványt!) 

A módositványra nézve, melyet szerencsém 
lesz előterjeszteni, meg kell jegyeznem azt, hogy a 
telekkönyvi hivatalok kétféle tényezőkből állanak, 
t. i. telekkönyvi előadókból, kik egyszersmind tör
vényszéki birák, s a kezelő személyzetből, mely 
egészen más kategóriába esik. A telekkönyvi elő
dök egyszersmind a törvényszékek rendes birái lé
vén, következetlenség nélkül a tisztújítás alól ki 
nem vonhatók ; sőt némely megyékben nincsenek 
is külön telekkönyvi előadók, (Zaj) hanem a tör
vényszéki előadók sorban referálják a telekkönyvi 
ügyeket. I ly helyeken tehát, a szerkezet szerint, az 
összes előadók kivonhatnák magokat a tisztújítás 
alól, s mindegyik követelhetné maga részére a kivé-
telességet. (Nagy zaj.) En tehát ezen kétféle ténye
zők megkülönböztetését indítványozom (Zaj. Hall
juk a módositványt!) s ezen 4-dik pontnak csak azon 
részét óhajtanám megtartani, hogy : „a megyei tör
vényszékek rendes elnökei a megyék vég rendezésé
ig az alispánok legyenek, és többi tagjai szintúgy 
tisztújítás alá tartoznak," t. i. a második sor köze
péig ; a 4-dik pont többi részét egészen kihag-y atni 
kívánom, annyival inkább, mert abban úgy is 
nem a határozat szövege, mint inkább indokolás 
foglaltatik. Ellenben a 4-dik pont után indítvá
nyozok egy 5-dik pontot fölvétetni, mely igy 
szólna: „A telekkönyvi igazgató és átalában a 
telekkönyvi hivatalok kezelő személyzete tisztújí
tás alá nem tartoznak." Ú g y hiszem, hogy e szer
kezet megfelel úgy a közóhajtásnak, mint az ál
talam említett fontos és életbevágó érdekeknek: 
azért ismételve is ajánlom a t. ház s a miniszté
rium figyelmébe. 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügyimin i sz 
t e r : Hogy a discussio megkönnyittessék, köteles
ségemnek tartom kijelenteni, (Halljuk!) hogy azon 
módositvány által, melyet Tóth Lőrincz t. képvi
selő társam előterjesztett, a kormány magát telje
sen megnyugtatva érzi: ennélfogva a maga szer
kezetét visszavonja és Tóth Lőrincz képviselő mő-
dositványát magáévá teszi, ez által is jelét akarván 
a minisztérium adni, hogy egy átalában nem kivan 
egyebet, mint a mi a közhitel megóvására és a te-
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lekkönyvi kezelés működésének folytonosságára 
okvetlenül szükséges. (Belyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : Engem az bírt módosit-
ványom beadására: egy részről, hogy olyképen 
történjék az intézkedés, hogy se a hitel meg ne 
ingattassék, se a birtokbiztonság meg ne háborit-
tassék; más részről pedig, hogy oly hivatalok s 
hivatalnokok, a kik talán eddigelé — mert valljuk 
be, igaz, hogy bölcsőjében volt nálunk a telek
könyv, de nem is igen helyesen kezeltetett — a 
kik eddigelé, mondom, nem egészen a hitelnek elő
nyére kezelték ezen telekkönyvet, hogy ily hiva
talok ne sanctionáltassanak.(£Te&/esMsv) Ez volt ne
kem szándékom. És midőn indítványomban benne 
van, hogy a főispán, egyetértve a választó közön
séggel, úgy intézkedjék, hogy a telekkönyv műkö
dése egy percze se akadjon föl; midőn benne van, 
hogy erre a szakra csupán szakértők alkalmaztas
sanak : nem látom, hogy ez által a hitel ineg-
ingattassék ; inkább látom a hitelt az eddigi 
mód által megingattatni, (Balfelöl: Ugy van!)mi
dőn példákat tudnék mondani, hogy a telekkönyv
be oly becsusztatások történtek a birtokosok tudta 
nélkül, s hogy birtokigények Írattak föl a birtok
ra a nélkül, hogy azok az illető tulajdonosokkal kö
zöltettek volna. (Helyeslés a hal oldalon.) Részemről 
ez okoknál fogva nem látom át, miért sanctionáí-
tassék örök időkre ezen hivatalnokok állása. 

Dedinszky József: Én, t. ház, pártolom a 
Tóth Lőrincz képviselő társunk által előterjesztett 
módosítást, nem ugyan azon okoknál fogva, me
lyeket ő előadott, hanem azon egyszerű indoknál 
fogva, mert a telekkönyvi tisztviselők részint, mint 
a törvényszék tagjai és birák, restauratió alá tartoz
nak , részint oly qualificált egyénekből állanak, 
kik a megyében különben sem tartoznak a restau
ratió alá, hanem vagy a főispán, vagy az alispán, 
vagy a főjegyző kinevezésétől függtek. A telek
könyv ügyének szóba hozatalát, ha csak azon ne
gatív eredményt nem akarjuk kifejeztetni, hogy a 
telekkönyvi ügy folytonossága a restauratió alatt 
érintetlen marad, fölöslegesnek is tar tanám: mert 
a mint előterjesztettem, a restauratió alá tartozó 
birák különben is restauratió alá jönnek, az írno
kok pedig restauratió alá amúgy sem tartoztak. 
(Helyeslés.) 

Szontagh P á l : T. képviselőház! Nem lehe
tek egészen egy véleményben előttem szólott De
dinszky képviselő társammal arra nézve, a mit a 
Tóth Lőrincz képviselő úr által javasolt szerkezet 
mellett fölhozott, hanem előleg is kijelentem, hogy 
pártolom azon szerkezeti módosítást, mekyet Bónis 
Sámuel képviselő társam terjesztett elő. 

Okaim erre nézve a következők. 
A miniszteri szerkezetben az hozatik föl a ke

zelő személyzetnek nem választhatóságára nézve a 
35 
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megyékben, hogy a telekkönyvi ügy folytonosságot 
és különös szakképzettségét igényel. Ebben egy 
elv van foglalva, vagy némileg az ellenkező vé
leményrekönnyen gyanút adhatna, mintha a többi 
szabad választásokra kitűzött hivatalokra szintén 
a folytonosság és különös szakképzettség nem ér
tetnék ; szerintem pedig a birói hivatalok, de ma
gok az administrativ és a mellékes birói hivatalok 
szintén folytonosságot és különös szakképzettséget 
igényelnek. Én tehát ebben nem látom okát annak, 
haegyátalában mondatik az, hogy ez alkalommal vá
lasztassanak a megyékben levő hivatalnokok; s ben
nem némi scrupulust támaszt, mintha itt ismét egy 
jövőre való elv fektettetnék le, mely a hivatalno
koknak a megyében választhatóságára vagy nem
választhatóságára vonatkozik. 

Visszatérve arra, a mi a folytonosság elvét 
illeti — a mi előttem fő fontosságot s különös fi
gyelmet érdemel — : nem zavartatott meg a telek
könyvek működése 1861-ben, holott azon hivata
lok számos megyében, igy péld. Nógrádban vá
lasztás utján töltettek be ; nem zavartíitott meg a 
folytonosság akkor se, midőn az elbocsátott Bach-
kormány által kinevezett hivatalok uj kinevezés 
által töltettek be. (Zaj.) Hiszen a folytonosság nem 
olyan elv, melyet a választás megsemmisíthetne : 
mert abban mindig van mód és alkalom, hogy az 
általa pótoltassák. A szerkezet pedig egyedül a vá
lasztási elvre látszik súlyt fektetni. Lehet azonban, 
hogy megszakittathatik a folytonosság a lemondás 
által; lehet, hogy a mint Bónis Sámuel képviselő 
társam megjegyezte, ha épen haszontalan és rósz 
az illető egyén; lehet, hogy megszakittatik a foly
tonosság halálozás által i s : mind ezekre nem al
kalmazható azon érv, mintha a folytonosság és kü
lönös szakképzettség ellenkeznék a szabad választás 
elvével. 

Lehetnek bizonyos hivatalszakokra nézve el
térő nézetek a szabad választás vagy kinevezés elvét 
illetőleg, mely kérdés egy vagy más részben ki
fejtését szintén föntartom magamnak akkorra, mi
dőn erről tüzetesen lesz sző. Az itt eddig kifejezet
teket részemről ellenzem. Olyan folytonosságot a 
telekkönyvi hivataloknál nem érthetek, mint a Da
lai-Láma folytonossága, a ki se nem választható, 
se ki nem nevezhető, mégis mindenki tudja, ha 
meghal, hogy ki a következő Dalai-Láma. fDe
rültség.) 

Én a minisztérium által előhozott szerkezetet 
tökéletesen helyesen látom kifejezve, ugy a mint 
Bónis Sámuel képviselő társam indítványozta: 
ugyanazért az általa módosított szerkezetet pár
tolom. 

P e r c z e l B é l a : Én TóthLőrinczindítványát 
pártolom. A telekkönyvek a hitel előállítása, a tu
lajdon megszerzése s a birtok megőrzése tekinteté

ből hozattak be : kezelésök tehát ily vitális érde
keket érintvén, kell, hogy mind az eltávolíttassák, 
a mi ezen kezelésnek esak pillanatnyi megzava
rását vagy fönakadását előidézhetné. Már pedig 
azon tapasztalásnál fogva, melyet magunknak a 
tisztújítási választások körül szereztünk, igen jól 
tudjuk, hogy a választásokat megelőző s követő 
hetekben az administratió, ha teljesen nem is szü
netel, de bizonyára igen fölületesen vitetik; sőt 
ha a telekkönyvi hivatalok is választás utján töl
tetnének be, lehetővé tétetnék azon eshetőség is, 
hogy az egész telekkönyvi személyzet uj egyének 
által pótoltatnék. Már most kérdem, t. ház, nem fog
na-e ez által a telekkönyvi kezelés, melynél a be
csületesség mellett a technikai jártasság érdemel 
fő tekintetet, nem hetekre, hanem hónapokra és 
pedig nem csak megzavartatni, hanem terjes fön-
akadást szenvedni? és pedig épen úgy a gazdag, 
mint a legszegényebb kunyhóval biró osztálynak 
hátramaradására és kárára, sőt igen gyakran meg
történnék, vég romlására is? (Zaj.) De, t. ház, a te
lekkönyv nálunk uj institutió levén, e tekintetben 
a 48 előtti gyakorlatra sem lehet hivatkozni, és 
pedig annál kevésbbé, minthogy azon időben is vol
tak hivatalok, melyek például a megyékben egye
nesen főispáni kinevezéstől függtek: igy a legtöbb 
megyében az egész, minden esetre fontos jegyzői 
hivatalt, némely megyében a levéltárnokot, s még 
más tisztviselőket is, a főispán nevezte k i ; az úgy 
nevezett manipulans tisztviselők pedig, kik közé a 
telekkönyv kezelői méltán sorolhatók, egyátalán 
főispáni kinevezéstől függtek. (Folytonos zaj.) Én 
tehát, a választási jog minden respeetálása mellett, 
azt a telekkönyvi hivatalokra is kiterjeszteni, a 
legkárosabb következésünek tartom; s úgy vagyok 
meggyőződve, hogy ha valahol, úgy a telekkönyvi 
eljárás körül a suprema lex, a haza jólléte kell, 
hogy figyelemben tartassák: következőleg a hazai 
lakosok legfontontosabb, mondhatni, életbevágó 
érdekei megóvása tekintetéből a miniszteri előter
jesztésnek Tóth Lőrincz módositványa szerinti el
fogadására szavazok. 

Tárady Gábor: T . ház! Nekem különösen 
Tóth Lőrincz és Perczel Béla képviselőtársaim 
indokolására volna némi észrevételem. Nagyon 
is kiemelték a t. képviselő urak a hitel- és 
birtokviszonyok fölötti őrködés szükségét. Elisme
rem én is annak szükségét; elismerem az a fölötti 
intézkedések nagy horderejét; hanem kérdem, hogy 
midőn az élet és halál fölötti biráskodók választás 
alá esnek, miért tétessék kivétel azokra nézve, kik 
báVatva vannak a birtokhitel fölött őrködni? (Zaj.) 
Igaz ugyan, hogy Tóth Lőrincz képviselő úr 
módositványában ezen kivételt már nem teszi, 
mely a szerkezetben van, és kívánja, hogy a te
lekkönyvi előadók ép úgy, mint a többi birák, 
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választás alá essenek. Kivételt tesz csupán a te- ' 
lekkönyvi kezelő személyekre nézve. En annak 
szükségét egyátalában nem látom. Bónis képvi
selő úrnak indítványában az ő és Perczel Béla 
képviselő társunk aggodalmai teljesen meg van
nak szüntetve : világosan ki van téve ezen módo-
sitványban, hogy szakértők jelöltessenek, és oly 
intézkedés tétessék, hogy a telekkönyv vezetésé
ben perezig se történjék fönakadás. Kérem azon 
tisztelt urakat , a kik oly szakértőleg szólottak 
ezen dologhoz, méltóztassanak engem az iránt 
fölvilágosítani, miként történhetik fönakadás meg
választás után akkor, ha ma ez megtörténvén, 
holnap ezen szakértő kezelők elfoglalják hivata
lukat ? Itt egy perezig sem történik megszakadás : 
azért én pártolom Bónis indítványát. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Előre is kijelentem, 
hogy én részemről Bónis Sámuel képviselőtársam 
módositványát pártolom, mert megtalálom benne 
mindazt, a mi a lehető méltó aggodalmaknak el
oszlatására szolgál : mert benne van, hogy csak 
szakértők alkalmaztassanak, és a telekkönyvi mű
ködésnek megszakadni egy perezig sem szabad. 
Azért kérem, t. ház, ha utaltak annak szükségére, 
hogy ne csökkentsük meg hitelünket, és ne ron
tassák meg a telekkönyvekbe vetett bizodalom a 
választások által a hon határain kivül : fontoljuk 
meg azt i s , hogy ne csökkentsük a telekkönyv 
iránti bizalmat és hitelt itt ben az országban se. 
Már pedig meg vagyok róla győződve — és mél
tóztassanak megkérdezni azokat, kik az ország 
különböző részein mint gyakorló ügyvédek gya
kori érintkezésben vannak a telekkönyvekkel —-
hogy azok a jelen szerkezetben annak, a minek 
lenniök kellene, meg nem felelnek; hogy ott, hol 
egyéb nem történik* is, mindenesetre a hanyag
ságnak oly roppant mértéke van, úgy hogy ha a 
telekkönyv kezelése valósággal így hagyatnék, 
ez az illetőket az országban megnyugtatni nem 
fogná. 

Tovább megyek — nem akarván ismételni 
az előttem elmondottakat — áttérek arra , a mit 
Perczel Béla képviselő úr előhozott. Azt mondja 
ő, hogy az 1848-dik év előtti gyakorlatra, mivel a 
telekkönyv nálunk uj institutió, hivatkozni nem 
lehet. Igaza van ; de ha nem lehet a gyakorlatra 
hivatkozni azon szempontból, hogy választás alá 
essenek ezen tisztviselők, épen nem lehet azon 
szempontból se, hogy ne essenek választás alá. 
E tekintetben tehát, azt hiszem, tökéletesen egy
formán vagyunk. Hivatkozott arra is, hogy né
mely megyében voltak egyes tisztviselői állomá
sok, melyek nem választás, hanem a főispán ki
nevezése útján töltettek be. Hol történt ez, és 
helyesen történt-e, kutatni nem kívánom; de meg
engedve is ezen példákat> hogy voltak hajdan a 

megyék kebelében egyes tisztviselői állomások, 
melyek a főispánok által töltettek be : ezen pél
dák egyátalában nem hozhatók föl annak indo
kolására, hogy hagyjunk meg a megyék kebelé
ben egy hatóságot, melyet törvénytelen kormány 
nevezett k i ; és nem hozható föl annak indokolá
sára se, hogy hagyjunk meg a megyék kebelé
ben oly tisztviselőket, kik — ha szintén a törvé
nyes kormány által is — ki fognának nevez
tetni. Ezen tekintetben nagy elvi különbséget lá
tok, és részemről épen ezen elvi különbségnél fog
va nem tudok abba beleegyezni, hogy kimondas
sák, hogy a telekkönyv mint oly institutió fog a 
megyék kebelében meghagyatni, melynek kineve
zése a központi kormánytól függ: mert bár mi 
történjék is később, bár mikép fogjuk ezen kér
dést megoldani, de szerintem régi alkotmányos és 
törvényes elv az, hogy a megyék kebelében a kö
zépponti kormány által szervezett hivatali testüle
tek nem állhatnak fen. (Helyeslés) 

De másfelől nem is látom át, hogy ha telek
könyvi előadókat lehet választani a szakképzett
ségre való kikötés nélkül, mért ne lehessen a me
gyei gyakorlat szerint betölteni az alárendelt te
lekkönyvi hivatalokat is? Ha azt mondjuk ki, 
hogy azok egy része írnok, s hogy azok a me
gyékben eddig sem estek választás alá, igen ter
mészetes, hogy a telekkönyvnél levő írnoki állo
mások ép úgy fognak betöltetni, mint minden 
más ilyféle megyei hivatalnoki és írnoki állo
mások. 

En tehát Bónis Sámuel képviselő társam in
dítványát pártolom. 

Zsámbokréthy József: T. ház! Kétséget 
nem szenved, hogy alkotmányunknak lényeges 
alaprészét képezi a municipalis rendszer. Súlyos 
18 évi szenvedések után a megyei és városi muni-
cipiumok egész jogkörükben visszaállíttatván, kell, 
hogy a megyei vívmányok és előbbi munieipiu-
maink jogai gyakoroltassanak. 

A megyei tisztújítás küszöbén a köztörvény
hatóságok visszaállítására vonatkozó miniszteri 
előterjesztvény tárgyalás alatt lévén, most az a 
kérdés, vajon a telekkönyvi igazgató, átalában a 
telekkönyvi kezelők a megyei municipiumok ter
mészetes választási körébe tartoznak-e vagy nem'? 
Csekély nézetem szerint nem oda tartoznak, mert 
a telekkönyv állandó. 1855 deczember 15-dikén 
kelt császári pátensen, tehát nem alkotmányos tör 
vényen alapulván, nem látom összeférhetőnek a 
megyei municipalis rendszerrel, hogy oly hivatal
nok a megyei municipium által választandó le
gyen , kinek nem alkotmányos törvény, hanem 
egy kiadott intézvény által megalapított eljárás 
szolgál működésének föladatául. Nem áll ellent e 
nézetnek azon körülmény se, hogy az országbírói 
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értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes szabá
lyok — melyek az 1855 deczember 15-kén kelt 
telekkönyvi rendszert föntartották — az 1861. évi 
magyar országgyűlés által a megyéknek ajánltat-
tak: mert ezen javaslat a törvényes felelős kor
mány által a t. ház elé terjesztetvén, ez által meg
vizsgáltatva, elfogadva nem volt, de még most 
sincs; nem is létezik tehát még oly magyar al
kotmányos törvény, mely hazánkban átalában a 
telekkönyveket behozta volna, mert az 1840. 21 . 
t. ez. csak a királyi városi telekkönyvekről szól, 
szabadságot adván egyszersmind mindenkinek 
birtokát telekkönyveztetni, ha ez iránt a megyé
hez folyamodik. A már idézett telekkönyvi rend
szer ránk tehát csak tukmálva lévén, részemről 
nem kívánhatom az ezen császári pátens értelmé
ben választandó hivatalnokra befolyást; hanem 
igen is kívánom, hogy ezt tartsa meg magának a 
kormány, és tartsa erre nézve a fölügyeletet akkép 
s addig, mig ez ügy törvényhozási úton elintézte
tik. Félreértések tekintetéből kijelentem, hogy mi
dőn a telekkönyvi rendszert idegen intézménynek 
tekintem, ez által szükséges és üdvös voltát nem 
tagadhatom; sőt elösmerem messzeható erejét és 
nélkülözhetlenségét; elösmerem, hogy e nélkül a 
vagyonbeli hitel lábra nem kaphat ; személyes hi
telről pedig szó nem lévén, miután ez relatív és 
rnérhetlen, ebbe nem avatkozom. 

T. ház! Mellőzve azt, hogy a telekkönyvi 
igazgatók és kezelő tagok a megyei levéltárakban 
működő személyzethez tartoznak, mely épen úgy, 
mint a megyei főjegyzői állomás, a választás által 
rendszerint be nem töltetett, hanem a főispán ki
nevezési jogához tartozott; mellőzve azt is, hogy 
választás utján is lehetne a telekkönyvi igazgató 
és átalában a kezelő' személyzet állomásait szak
képzettséggel bíró egyénekkel betölteni : egyedül 
a szükség s óvakodás szempontjából kívánom, 
hogy ezen hivatalnokok, kiknek kezébe van le
téve hitelünk alapja, kik, a telekkönyvi rendszer 
szerint, följogositvák a telekkönyvi kivonatok ki
adására, és így egy perezben sem szünetelhetnek, 
függetlenül álljanak a tisztújítás alatt is, és a vá
lasztás alá ne essenek, hanem nyugodtan, minden 
elfogultság, visszatartás és félelem nélkül működ
jenek ez alatt is. (Helyeslés a jobb oldalon.) Én a 
választás esetére támadható zavarok s egyéb kö
vetkezések előterjesztésével nem akarom a t. ház 
türelmét igénybe venni; csak egyszerűen hivat
kozom más művelt nemzetek példájára: midőn 
Francziaországban 1789-ben a forradalom kiütött, 
e közben ott is nem csak hogy az egész rendszer 
fentartatott, de a hivatalnokok is meghagyattak, 
ha különben politikai bűnnel nem terheltettek, 
pedig tudjuk, hogy Francziaországban a forrada
lom alatt a rendszer minden kritikán alul állott 

(tekintve csak azt is, hogy a hivatalnokok rendes 
fizetéssel ellátva nem lévén, ajándékok elfogadá
sára voltak utalva). Ha tehát Francziaországban 
a forradalom közben, a rendszer és a hivatalno
kok megtartattak, és jó ideig hivataloskodtak, 
nem látom át, miért ne hagyassanak itt hivatal
ban a telekkönyvi igazgatók és kezelők, hol for
radalom sincs ? (Helyeslés a jobb oldalon) tekintve, 
hogy ezek nem is birák, és igy már ezért sem tar
toznak a megyei tisztújítás alá. Tehát még azért 
sem kívánom, hogy ezen hivatalnokok választá
sába a megye beavatkozzék, mert a t. miniszté
rium által ez esetre kivánt följogositás csak ideig
lenes, a codificatióról itt szó sincs. Ha a codifica-
tióról volna szó, akkor e pontnál is sokat lehetne 
fölhozni, a mi czélszerünek mutatkoznék. 

Őszintén megvallom, nem czélszerü, hogy a 
megyei törvényszékek rendes elnökei az alispánok 
legyenek, kik különben is a megyében annyira 
elfoglalvák, és első folyamodásu bíróságok is lé
vén, a törvényszéki elnökség vezetésére részint rá 
nem érnek, részint némi elfogultságba helyezik a 
törvényszék tagjait az ügy felőli bíráskodásnál, 
melyben ők első folyamodásu bíróságilag ítéltek, 
még akkor is, ha azon ügyben, mi természetes, 
nem elnökölhetnek. De. a mint mondom, mindazok 
orvoslása a codificatióhoz tartozván, a t. ház en
gedelmével itt eltérve a kérdéstől, az eszmék kap
csában még azt az egyet bátorkodom előterjesz
teni, hogy nagyon szükséges volna, ha az igazság
ügyi minisztériumban alakíttatnék egy külön co-
dificationális osztály, melynek föladata volna mind
azon törvények készítése, melyek az országgyűlési 
codificationalis bizottságnak megvizsgálása alá
terjesztetnének. 

Ezek után, visszatérve a kérdésre, miután 
meg vagyok győződve, hogy hitelünk — mely 
úgy is rósz lábon áll — nagyon csökkenne, ha a 
telekkönyvet kezelő hivatal egy perezre is meg
akadályoztatnék működésében, mi okvetetlenül 
bekövetkeznék, ha a tisztújítás ezekre is kiterjesz
tetnék ; meg vagyok győződve, hogy a külföld is 
nem igen nagy rokonszenvet tanúsítana és külö
nösen magyar földhitel-intézeti papírjaink irá
nyában : ennélfogva pártolom a miniszteri előter-
jesztvónyt a Tóth Lőrincz képviselő társam által 
beadott módositványnyal. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Csengery l m r e T. ház! Mielőtt a tárgyhoz 
magához szólanék, engedje meg a t. ház, hogy 
egy kérdést intézhessek az illető miniszter úrhoz. 
Ezen kérdés az, hogy ezen előterjesztés értelmé
ben mi történik akkor a telekkönyvi személyzet
tel, ha abban halálozás, lemondás, vagy más ok
nál fogva üresedés támad ? Ha még ez esetben is 
kiveszi az előterjesztés a választás alól a telek
könyvi személyzetet, már akkor valósággal oly 
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csorbítását látom a megyék választási jogának, 
melyre soha beleegyezésemet nem adom. (Zaj.) 
H a tehát e tekintetben módosittatik a miniszteri 
előterjesztés, inkább pártolom; de úgy, a minő 
alakban az jelenleg van, semmiesetre sem pártol
hatom. A telekkönyvi személyzet az, mely ellen 
csaknem minden megyében legtöbb panasz van. 
(Ugy van! a hal oldalon?) A telekkönyvi személy
zet köréből lehet tudni nem egy adatot, hogy 
olyan is van, ki hamis telekkönyvi bizonyítványt 
adott ki, és mégis most is ott ül a hivatalban. A 
telekkönyvi személyzetnek vannak olyan tagjai, 
kik nem is benszülöttek. Vannak olyanak is, k ik 
a magyar nyelvben kellő jártassággal sem bírnak. 
Ha ezek most kivétel nélkül megmarasztatnak ál
lomásaikon, épen azoktól kérdem, a kik a hitel ér
dekére annyira utalnak: nem fog-e az még in
kább szenvedni az által, hogy a provisorium ilyen 
személyzete meg fog tartatni? 

Hallottam én imént fölszólalásokat a főispán 
kijelölési jogának védelmére ; meghagyták a főis
pánnál a kijelölési jogot, mert a régi törvények 
megadták neki. Kérem azon urakat, kik a főispán 
kijelölési jogát védették, legyenek méltányosak, 
és a mikor a főispán joga mellett szót emelnek, 
ne csorbítsák a megye jogát. A megyének teljes 
alkotmányos joga van, minden tisztviselőt keblé
ben kivétel nélkül választani; ez alól a telek
könyvi személyzetet kivenni, annyit tesz, mint 
ezen átalános szabadságot megszoritni. {Zaj) Az 
mondatott, hogy a hitel és birtok érdeke — külö
nösen azoké, kik külföldről érdekelve vannak —• 
kivánja, hogy semmi vástoztatás ne történjék a 
telekkönyvi személyzetben. Azt hiszem, maga az 
igazságszolgáltatás is csak úgy érdekében áll a 
külföldieknek, mint a belföldieknek; és ha az 
igazságszolgáltatás eszközeit, biráit a miniszteri 
javaslat választatni kivánja, nem látom át az okot, 
miért nem kivánja választatni a telekkönyvi sze
mélyzetet is? 

Igen sok van, mit az előttem szólott urak 
előadtak, de mit ismételni nem akarok. Én a mi
niszteri javaslatot nem pártolhatom, de pártolom 
Bónis Sámuel képviselőtársam módositványát. 
(Helyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügymniszter: T. 
képviselőház! Csak röviden akarok szólani. Azt 
hiszem, azon érdemes képviselőket, kik választás 
alá kívánják bocsátani a telekkönyvi személyzetet, 
leginkább azon indok vezérli, hogy ha abban nem 
történnék valami bizonyos intézkedés, a mostani 
telekkönyvi hivatalnokok fognak megmaradni, akár 
alkalmasak, akár nem; pedig köztudomási dolog, 
hogy vannak az országban olyanok, kik nem arra 
valók. Erre nézve megjegyzem, hogy ezekre nézve 
diseiplinaris utón joguk lesz a főispánoknak őket 

jól megrostálni; ha pedig a főispánok elmulaszta
nák (Zaj. Halljuk!), az igazság- és a belügyminisz
ternek lesz kötelessége gondoskodni és őrködni, 
hogy ezen telekkönyvi személyzet kivétel nélkül 
szakképzett, tiszta és becsületes egyénekből álljon. 
Ezt követeli az annyiszor emiitett közhitel érdeke, 
melynek, mint tudjuk, ellenségeink mindenféle gya
núsítások által a külföld előtt ártani akarnak. 
Egyébiránt ha ezen telekkönyvi személyzet restau
rálás alá esik is, nem tagadom, hogy a főispánnak 
a megyével egyetértő, és conferentia utján meg
állapított kijelölése folytán legnagyobb részben jó 
egyének ne választassanak; de ha 48 megyében 
jól succedál, és csak egy megyében nem sikerül 
alkalmas egyéneket választani: akkor bármily jól 
megrostálták legyen a többi megyében, mégis azt 
fogják mondani a külföld előtt, hogy pártoskodás 
utján oly egyének választatnak, a kik nem szak-
férfiak. (Zaj.) í g y azonban a főispán fog a bizott
sággal egyetértőleg intézkedni; és ha alapos pa
nasz lesz egyik vagy másik ellen, sokkal könnyeb
ben fognak kiküszöböltetni, mint a restauratió ál
tal. Azért ajánlom a javaslatot elfogadás végett. (He
lyeslés.) 

Nyáry P á l : E tárgy, t. ház! oly fontos, mely 
megérdemli, hogy fölötte tanácskozzunk s meggyő
ződésünket nyilvánítsuk. 

Legelőször is a belügyminiszter úr érveire kí
vánok felelni. Azt mondja ő, hogy Magyarorszá
gon szükség a hitelt biztosítani, már pedig a hitel 
nem volna biztosítva, ha 48 megyében tán ezen 
hivatalok jól töltetnének be, egy-kettőben pedig 
nem jól ; és azt mondotta, hogy ezen hivatalok be
töltésére sokkal alkalmasabb eszköz az, ha a főispá
nok epurálják azokat és alkalmas egyéneket alkal
maznak. Bocsánatot kérek, akkor, azt hiszem, nem 
méltóztatott figyelembe venni Bónis képviselő úr 
módositványát: mert ő azt mondja, hogy szakem
berek és azoknak alkalmazása által töltessenek be 
ezen hivatalok. Előbb már az van határozna, hogy 
minden megyei hivatal kijelölés utján, tehát a fő
ispán beleegyezésével, sőt, lehet mondani, egyenes 
befolyásával töltessék be : akkor, kérem, ha a főis
pán oly egyének kijelölésébe egyezik bele, a kik 

1 nen* alkalmatosak, természetesen ugyanaz, ha egé
szen rá lesz is bizva a kinevezés, oly egyéneket is 
nevezhet ki, kik nem alkalmasak. Ezen érv az én 
fölfogásom szerint Bónis indítványa ellenében nem 

| elégséges; és én azt a fölhozott okból nem fogad-
| hatom el. Bátor vagyok kérdeni a tisztelt háztól, 
I hogy Tóth Lőrincz képviselő társunk indítványá
nak elfogadására képesítve érzi e magát, vagy nem ? 
Az én véleményem szerint erre a ház képesítve 
nincs. (Ellenmondás.) Magyarországon senki sem 
hoztamég kérdésbe, hogy a megyék az önkormány-

! zatot a törvények és az alkotmány szellemében 



278 C. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Maros. 7. 1867.) 

gyakorolják. Ezen önkormányzatnak egyik, soha 
senki által kétségbe nem vont elve az, hogy min
den tisztviselőt a megye önmaga választ. (Jobb fe
löl: Nem. á$!JMéltóztassanak kihallgatni! Már most 
ha a kérdésben levő hivatalok betöltése Tóth Lö
rincz indítványa szerint a megyétől elvonatik, 
akkor oly elvet állit föl a t. ház, mely magával az 
alkotmány szellemével ellenkezésben van, mert ak
kor a megye nem önálló többé és nem önkormány
zati testület, mert abba már bizonyos mértékben 
belenyúlt úgyszólván a kormány. Hogy ez jövő
ben megtörténhetik, azt nem hozom kétségbe; de 
hogy már most e részben határozhasson a ház, ab
beli jogát el nem ismerhetem. Ezen háznak csak 
ideiglen lehet intézkedni, és némely az átmeneti 
helyzet és annak szüksége által igényelt változ
tatásokat tenni; de oly lényeges változást, mely 
magával Magyarország alkotmányának szellemé
vel ellenkezik, behoznia nincs jogában. 

T. ház! én hiszem, hogy lehetnek és vannak 
különböző vélemények ; de tudom azt is, hogy 
vannak érvek is, melyek azok ellenében fölhozat
nak. Hallottam oly érvet is, hogy a hitel ügye, 
nem megyei ügy. Ezen érv semmi alappal nem 
bír nézetem szerint, mert akkor ép oly joggal le
hetne mondani azt is, hogy az igazságszolgáltatás 
eszközeinek megválasztását sem lehet a megyére 
bizni, mert az igazságszolgáltatás sem szorítko
zik a megyék tulajdonképi körére. 

Ez. úgy látom, azoktól jő, a kik már előre el 
akarják késziteni a közvéleményt arra, hogy a 
jövő megyei rendezés alkalmával a választás ki 
ne terjesztessék az igazságszolgáltatás közegeire is. 

Én, t. ház, minden mozdulatlanságnak ellen
sége vasyok, mert a mozdulatlanság az életnek 
ellentéte, és a kormányzat csak úgy lehet hatal
mas és erős, ha folyton mozgékonyságban tárta-
tik, és véleményem szerint épen ez a különbség a 
központosító és az oly kormány közt, mely eddig 
Magyarországban a megyéknek közrehatásával 
állt fen. Én nem akarom, t. ház! az igazságszol
gáltatást lényegben megváltoztatni, nem akarom 
pedig azért, mert nem látom szükségesnek, sőt ve
szélyesnek tartanám, ha épen a birák, épen azok, 
kiknek a közhitelt kellene biztositaniok, elmondit-
hatlanok nem volnának, és az oly tisztviselőnek, 
véleményem szerint, ki biztosítva van arról, hogy 
azon helyen, melyre kineveztetett, megmarad, 
csak arra kellene figyelnie, hogy legalább nyíltan 
oly cselekményt ne kövessen el, melyre a törvény
könyvben büntetés van szabva. Tehát, t. ház! a 
ki biró akar lenni, a ki polgártársai jogai fölött 
jogosan akar itélni, kell. hogy az az igazságszol
tatást professiónak tartsa, és oly tudománynak, 
melynek a kor haladásával lépést kell tartani. 

Ennélfogva visszamegyek, a honnan kiindul

tam, és azt mondom, hogy azért nem fogadhatjuk 
el képviselőtársunk Tóth Lőrincz modósítványát, 
mert az oly elvet hozna per tangentem gyakor
latba, mely nem csak az alkotmány szellemé
től térne el, hanem egyenesen törvényellenes is 
lenne. Ennélfogva Tóth Lőrincz" módosítását, 
mint véleményemmel nem egyezőt, el nem fo
gadhatom. (Szavazzibnk.') és Bónis módositványát 
pártolom. 

E l n ö k : Senki sincs/Szólásra följegyezve. 
Horvát Boldizsár igazság ügyminiszter: 

Bocsásson meg a t. ház, ha szavazás előtt, részint 
íölvilágositásul, részint megnyugtatásul, még egy 
pár szót szólok. {Halljuk l) 

Én magam is a jövő kérdésének tartom azt, 
vajon a telekkönyvi intézmény ezentúl megyei 
vagy ország-os intézménynek legyen-e tekintendő ? 
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a telekköny
vek kezelése körül a legutolsó forma tekintetében 
az egész ország' területén oly szigorú egységnek 
kell uralkodnia, hogy e tekintetben a megyék régi 
statutarius jogát oly mérvben és értelemben, mint 
az korábban gyakorlatban volt, a telekkönyvi in
tézményre kiterjeszteni soha sem lehet. Mindamel
lett a kormány nem akar e kérdésnek praejudi-
cálni, azt teljesen nyílt kérdésül hagyja fen. A 
mit a kormány kér a háztól, nem más, mint az, 
hogy, az átmeneti korszak tömérdek teendői és ne
hézségei iránti tekintetből, a mostani status quot 
egyelőre a telekkönyvekre nézve a megyék vég
leges szervezéséig- fenhagyni méltóztassék. 

Azon ellenvetés, melyet igen t. képviselőtár
sunk Tisza Kálmán tett, hogy ez által a megyék
ben kétféle hatóság, egy alkotmányos és egy nem 
alkotmányos támad, elveszti minden alapját, ha 
tekintetbe veszszük, hogy a fenálló törvények sze
rint a telekkönyvi hatóság nem azon telekkönyvi 
hivatal, hanem maga a törvényszék, a telekkönyvi 
hivatal pedig puszta effectuense a telekkönyvi ha
tóságnak. De elveszti ezen ellenvetés alapját az 
által is, mert ha egyszer a nemzeti kormány ke
zébe veszi a fölügyeletet a telekkönyvi hivatal fö
lött, az, alkotmányellenes jellegét azon pillanatban 
elvesztette. (Helyeslés a jobb oldalon, ellenmondás a 
bakm.) 

Egyébiránt, ha bármikor a telekkönyvi in
tézmény a megyei hatáskör keretébe illesztetnék 
is be, még akkor sem látnám soha helyét, értel
mét és czélszerüségét a választásnak. Ugyanis, 
kikből áll a telekönyvi hivatal kezelő személy
zete ? E g y igazgatóból, ki csupán a technikai ke
zelés ügyrendére ügyel ; egy expeditorból; egy 
igtatóból; néhány irodatisztből és írnokokból. Kér
dem a t. házat, hogy ezek oly rangfokozatú egyé
nek, kikre a megyei választás valaha kiterjeszte
tett? (Helyeslés,) 



C. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 7. 1867.) 279 

Egyébiránt ne méltóztassanak ezen elő'adá- 1 
somból azon következtetést vonni, mintha a mos- I 
tani status quo fentartása által a kormány a telek- j 
könyvi hivatalok jelenlegi kezelő személyzetéhez 
ragaszkodnék. Tudja a kormány, hogy e téren is 1 
szigorú epuratiora van szükség, és ezennel komo
lyan és ünnepélyesen kijelenti a kormány, hogy 
ha akár jellem, akár képesség tekintetéből epu
ratiora szükség leend, gondoskodni fog arról, 
hogy az teljes szigorral végrehajtassák. [Helyeslés.) 
Azonban a kormány nem tartaná szerencsés eljá
rásnak, egy régi épületet, habár az a íegrombol-
tabb is, szétbontani, még mielőtt az uj épület 
anyagait egybehordta volna. (Helyeslés?) De e 
czélra a kormánynak, a főispánoknak időre, kö
rültekintésre van szükégök. 

Annál óvatosabbnak kell lenni, t. ház, e téren, 
mert átalános a panasz, hogy a telekkönyvi hiva
talok jelenlegi szmélyzete elégtelen, és hogy a 
munka halmazának, tömegének, se a kellő gyor
saság igényeinek megfelelni nem képes. I ly körül
mények közt tanácsos volna-e a tisztújítás által 
azon eshetőségre utat nyitni, hogy a különben is 
elégtelen személyzetben egyszerre oly hézag tá
madjon, melyet rögtön betölteni annál nehezebb, 
mert épen ezen intézmény az,melynek teljes ismerete 
az ügyvédi és birói karban is utat magának még 
nem tudott törni ? (Helyenkint ellenmondás, másrészt 
helyeslés.) 

Továbbá, t. ház ! könnyű azt kimondani, hogy 
a főispán jelöljön ki alkalmas egyéneket, de annál 
nehezebb ezen alkalmas egyéneket ép oly szakban, 
mely különös routinet és hosszas gyakorlatot igé
nyel, föltalálni; azokat pedig rögtön fölismerni a 
tisztújításig, melyet a nemzetnem akar tovább ha-
lasztatni, teljes lehetetlenségnek fog mutatkozni. 

Megvallom, a tisztújítás még magára az igaz
ság szolgáltatására is hátrányos annyiból, hogy ok
vetlen maga után von néhány napi szünetelést, pe
dig a telekkönyvi hivatal nem szünetelhet egyna-
pig se, s a telekkönyvi beadványokat és kiadvá
nyokat egy perezre sem lehet fölfüggeszteni. Én 
tehát a közhitel szempontjából is okvetlenül szük
ségesnek tartom, hogy a telekkönyvi kezelő sze
mélyzet a tisztújítás esélyeinek kitéve ne legyen. 

T. ház! a kormány nyíltan és őszintén nyi
latkozik ; elment az utolsó határvonalig, a Rubieo-
nig, a melyen tul a közérdek megóvása iránt ma
gára felelősséget nem vállalhat, [Helyeslés) s e 
határvonal az, melyet a kormány Tóth Lőrinez 
képviselő úr indítványának elfogadása által kijelöl: 
kéri tehát a kormány a t. házat ezen határvonal el
fogadására. (Elénk helyeslés jobbról. Elfogadjuk!) 

Thúry Sámuel: É n a telekkönyvi törvé
nyeket nem tartom oly rendkívüli dolognak, hogy 
azokat mások is, kik velők foglalkoznak, legalább 

is úgy ne értenék, mint értik azok, kik a 61-diki 
teljhatalmú provisorius főispánok által jelöltettek 
ki ezen hivatalok kezelésére. Meg vagyok győződ
ve, hogy miután a szerkezetben a főispánok kije
lölési joga fentartatott, a főispánok csak is oly 
egyéneket fognak ezen hivatalokra kijelölni, kiket 
szakértőknek ismernek; s ebből az következik, 
hogy ha csak szakértő egyének fognak kijelöltet
ni, a választók nem választhatnak másokat, mint 
szakértőket. Ezen egyszerű oknál fogva Bónis Sá
muel képviselő társam módositványát pártolom. 

Jóka i Mór: T. ház! (Szavazzunk!) Boesána-
tott kérek, hogy felszólalásommal a háznak drága 
idejét rablom. Tudom, hogy drága az idő; de ha
zánk földe és hitele, a miről szólok, még drágább: 
azért kérem, méltóztassék a t. ház kihallgatni. 

Nem fognék szót emelni, ha csak a mások ál
tal már elmondottakat akarnám ismételni; de egy 
dolog még nem czáfoltatott meg, az t. i., amit Tóth 
Lőrinez képviselő társam indítványa mellett fölho
zott, hogy t. i. a külföld és különösen a külföld tő
kepénzesei, kiknek részint birtokuk van Magyaror
szágban, részint magyarországi birtokokra befek
tetett tőkéik vannak, nyugtalanitatva fogják látni, 
ha Magyarországon az ily stabilis természetüekn ek 
tekintett hivatalok is bolygattatnak. Nem tudom, jól 
értettem-e, hanem gondolom, úgy mondatott. {ügy 
van!) 

r 

Epén e perczben van szerencsém egy levelet 
kapni Brüsselből. melyben a következő tényről tu
dósíttatom. A brüsseli kamarák elé terjesztetett egy 
törvényjavaslat Antverpen városának képviselőjé
től, melyben a Belgiumban divatozó kereskedelmi 
kamrák megszüntetése s azok hatáskörének a 
rendes bíróság hatáskörébe való áthelyezése indit-
ványoztatik. Ezen kereskedelmi kamarák ott sok
kal nagyobb horderejű dolgokkal foglalkoznak, 
mert csaknem az egész jurisdictióra, a mit itt a 
váltótörvényszékekkezeinek, vannak fölhatalmazva, 
s ezek ott választott bíróságokból állanak. És mit 
határozott erről a brüsseli képviselőház ? Az indít
ványt elvetette és a kereskedelmi kamarák további 
föntartását megszavazta azon oknál fogva, mivel a 
bírák ki nem neveztetnek, mivel nem örökösek, mi
vel választástól függnek, tehát jobbak; a választott 
bíróságoknak a választás a garantiája. És ez tör
tént oly országban, a hol minden bíró kinevezte-

' tik, a hol a birói hivatal életfogytiglan adatik. 
Nem hiszem, hogy a külföldön bármily finan-

cier-országban subtilisabbak volnának, mint Bel
giumban ; és Magyarországban fekvő birtokokban 
alig van más országnak több pénze, mint Belgium
nak. H a tehát ők saját országukban meg vannak 
nyugtatva avval, hogy ily nagy horderejű hivata
lok választás által legyenek betöltve, azt hiszem, 
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az sem fogja őket nyugtalanítani, ha Magyaror
szágon ily intézmény választás alá esik. 

Ennélfogva Bónis Sámuel t. képviselő' társam 
indítványát pártolom. 

Tadász Manó: (Nagy zaj.) Nem arról van 
szó, hogy a választást el kell vetni, hanem arról, 
hogy a kik nembirák, és nem szükséges, hogy vá
lasztás alá kerüljenek, hogy azok újra megmarad
janak. A 48-diki törvények a tisztujitásról akként 
szólnak, hogy azon tisztviselők, kik számadásokat 
kezelnek és könyveket vezetnek, miután a szakértő 
osztályhoz tartoznak, szükség nélkül ne változtas
sanak : és épen azért a miniszteri javaslat ennek 
szellemében akarja, hogy ez ne változtassák. En
nélfogva Tóth Lőrincz képviselő úr indítványát 
pártolom: és pedig azért . . . (Vég szavait a nagy 
zajtól nem hallani.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Haa t . i gaz 
ságügyi miniszter oly erősenki nem emelte vol
na, hogy a minisztérium ezen kezelési hivatalno
kokhoz oly szívósan kivan ragaszkodni, nem szó
laltam volna föl; de miután, ámbár az előadásban 
némi ellenmondással, oly szigorúan ragaszkodik a 
minisztérium ezen kezelési hivatalnokokhoz, kény
telenvagyok fölhíni a t. minisztérium figyelmét arra, 
hogy a mit most is Jókai Mór képviselő társam föl
hozott, ha magokat a t. minisztereket mint betáb
lázott hitelezőket kérdeznők meg. vajon a teljhatal
mú provisorius főispánok által kinevezett telek
könyvi személyzetben találnak-e nagyobb meg
nyugvást vagy pedig az alkotmányos minisztéri
um, annak alkotmányos főispánja és az alkotmá
nyos megye által alakítandó telekkönyvi személy
ben ? hiszem, inkább az utolsóban találnának meg
nyugvást. 

Megjegyeztem, hogy tiszt, igazságügyi mi
niszter előadásában némi ellenmondás volt, mert ő 
egy részről azt mondotta, hogy ezek másodrangú 
hivatalok, melyek mindig a kinevezéstől függtek, 
a melyek most ezen kezelést viszik; más részről 
pedig azt mondotta, hogy ezen hivatalok oly fon
tosak és annyira különös nagy szakképzettséget 
igényelnek, hogy az ügyvédek között is alig lehet 
azokra képes embert találni. 

T. ház! visszahívom a t. házi figyelmét a 
megyei nyilvános életre, azon boldogabb időkre, 
t. i. a 48 előtti időre. A telekkönyvi hivatal nem 
egyéb, mint egy hitelintézmény, melyet 48 előtt 
nagy részben a megyék gyakoroltak. Ilyen volt 
először a betáblázás . . . (Nagy zaj. Szavazzunk!) 
1848 előtt nyilvános hitelügy volt először a be-
táblázás ; másodszor a jószágok eladásánál a me
gyei hivatalos bizonyítvány kiadása. Csak ily bi
zonyítvány kiadása után következett be a fassio 
az illető hiteles helyeken; de most mind a betáb
lázás, mind a végleges átruházás a telekkönyvi hi

vatal által történik. 1848 előtt mind ezen kérdések 
nem ugy, mint itt többen mondták, a megyei jegy
zői kar vagy talán a jegyzői irnokokok, vagy ex-
peditorok által végeztettek , sőt ellenkezőleg az 
egész megyei közgyűlés által. (Zaj.) A betáblá
zandó contractust a jegyző köteles volt a közgyű
lésen fölolvasni: ez hát nem a jegyző, hanem a 
közgyűlés factuma volt; s maga a bizonyítványok 
kiadása is a közgyűlés határozata folytán történt. 
Tehát nem, mint itt mondatott, hogy egy másod
rendű hivatal kezeié ezen ügyeket, hanem maga 
a közgyűlés. {Fölszólalás: Most is a törvényszék teszi 
ezeket!) Épen azért, t. ház, teljességgel nem áll azok 
előadása, kik azt mondják, hogy itt egy új intéz
mény van, melyre a megyei hatóságot kiterjesz
teni nem lehetne, mert ezen új intézmény épen 
azon kérdések fölött intézkedik más formák kö
zött, melyek fölött mindig a megyei közgyűlés 
intézkedett más formák között. (Zaj.) 

Csak azt kivánom megjegyezni, hogy a t. 
belügyminiszter úr előadása azt mutatja, mintha 
talán a választásokban kevesebb garantiát találna 
az úgynevezett értelmes, művelt világ, mint a ki
nevezett tisztviselőkben. Én ezt nem teszem föl se 
a külföldről, se a magyarországi szakértő, hozzá
értő értelmiségről, hogy több biztosítékot látna 
kivált törvénytelen kormány által kinevezett, mint 
szabad választás által választott hivatalnokokban. 

Pártolom a Bónis képviselő módositványát. 
(Szavazzunk !) 

Szentk irá ly i Mór: Nekem dgy látszik, azon 
aggodalmak súlya, melyek itt nyilvánultak, in
kább arra vonatkozik, mintha az, hogy a telek-

| könyvi bírói hivataloknak alárendelt személyzete 
tisztújítás alá ne essék, kiterjeszkedhetnék idővel 
a megyék végleges rendezésére. Ha tehát a be
adott szerkezetben oly kifejezés használtatnék, 
mely világossá tenné, hogy ezen intézkedés csak 

I ezúttal történik, s a megyék végleges rendezése 
alkalmára föntartja magának a törvényhozó test 
az intézkedést : akkor az aggodalmak nagy része 
megszűnnék. A Tóth Lőrincz képviselő társunk 
által ajánlott szerkezetet tehát akként óhajtanám 
módosíttatni: „ezúttal a megyék végleges rende-

! zéséig tisztújítás alá nem tartoznak/ ' 
I v á n k a I m r e : T . ház! Amennyiben nekem 

is van némi tapasztalásom az iránt, hogy a kül
földi tőkepénzesek ide kölcsönzött vagyonukat a 
telekkönyvekben hogyan kívánják biztosíttatni s 
hogyan nem: vagyok bátor e tekintetben néhány 
észrevételt tenni. 

Nem az érdekli e részben a külföldet és az 
illető tőkepénzeseket, hogy a jelen hivatalnokok 
viszik-e tovább a telekkönyvet vagy nem ? hanem 

j a hiteltelekkönyvi intézmény folytonossága és tö-
I kéletesbitése érdekli ó'ket leginkább. Szükséges, 
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hogy a telekkönyvek becsületes, hozzáértő, ren
des emberek által kezeltessenek, s épen — a mint 
a tapasztalás mutatja s a házban is föl volt em
lítve — ezen hivatalnokoknál igen szükséges az 
epuratio. {Balról: ügy van § A mi a hitelezőre igen 
lényeges s legfontosabb, az, hogy a kellő Ítéletet, 
illetőleg végzést minél előbb megkapja, melynek 
következtében a bekebelezés vagy átruházás, vagy 
másféle változtatás megtörténik. 

Most Tóth Lőrinez képviselő társunk módo-
sitványába az igazságügyi miniszter beegyezett, s 
azon módosítást tette, hogy a telekbirák választas
sanak : tehát épen azok, a kik rendelkeznek a va
gyon fölött, s a kiknek mulhatlamil törvénytudó, 
képzett egyéneknek kell lenni, választás alá esnek; 
azok pedig nem, a kik csak végrehajtói amazok 
határozatinak, s a kik a telekkönyvet kezelik, a 
mihez semmi genialitás vagy különös tudomány 
nem kell. [Zaj. De gyakorlat és jártasság igen!) A 
telekkönyv kezeléséhez, a mint mondom, semmi 
különös tudomány, meggyőződésem szerint, nem 
kell. Alig van nap, melyen 12—13 teleklap ke
zemben nem lett volna, s tapasztalásból merítve 
mondom, hogy annak vezetésére semmi más nem 
kell, mint becsületesség, vas szorgalom és pedáns 
pontosság. Ez szükséges. A mit a telekkönyv vite
lében tenni kell, minden józan ember egy hét alatt 
tökéletesen magáévá teheti. {Zaj. Szavazzunk!) A 
többit a gyakorlat hozza magával. 

F ő dolog szerintem az, hogy a telekkönyvek 
folytonossága egy perczig se akadjon föl; és e te
kintetben azt hiszem, ha a választási rendszeresük 
ligy fog gyakoroltatni, mint más hivataloknál, ez 
is fedezve van : mert az én véleményem szerint a 
megyénél a restauratió által meg nem szűnik az 
administratió— {Jobbról -.[Dehogy nem! Zaj."Szavaz
zunk!) ha csak a választás actusát magát nem 
veszszük annak ; és az semmi nehézséggel nem jár, 
hogy a telekkönyvi tiszt addig tovább folytassa 
működését, mig az ujonan választott tisztviselő 
helyét el nem foglalja. 

I t t az elv az, a mi köztünk eltérő: mert én 
azt látom, hogy a megyékben kinevezéstől függő 
hivatalok kívántatnak behozatni; mi pedig a vá
lasztási elv fentartását pártoljuk. 

Én nem mondom, hogy az igazságügyi mi
niszter úrnak nincs igaza, hogyannak idejében kívá
natosabb lesz országos telekkönyveket behozni, sőt 
ezt kívánatosnak tartom én is ; de ezt akkorra kell 
hagyni, midőn ezen tárgy tüzetesen fog tárgyal
tatni , s az iránt határozat fog hozatni. TJgj is 
tudja mindenki, a kinek a hitelkönyvben teendője 
van, hogy a mostani rendszer: a teleklapokkal., 
nem tartható fön, hanem inkább valóságos telek
könyvek kellenek: mert hogy csempészések tör
ténnek a hivataloknál, az leginkább annak tulaj-
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donithatő, hogy telekkönyv helyett egyes számú, 
öszzefüggés nélküli teleklapok vannak, s ez sze
rintem mielőbb megváltoztatandó. 

Én a Szontagh Pál által fölhozott elvkülönb
séget tartom a leglényegesebbnek, s azért Bónis 
Sámuel képviselő társam indítványát pártolom. 

D e á k y L a j o s : {Fölkiáltások: Eláll!)Ha a mi
niszteri előterjesztés elfogadtatnék, akkor azon ezélr 
melyre az országgyűlés maga is egész erővel mű
ködött, hogy t. i. a restitutió in integrum mielőbb 
valósuljon, nem volna elérhető: mert a megyei ön
kormányzás nem egészben, hanem csak részben 
fogna visszaállíttatni. A választás a népnek legszen
tebb jogai közé tartozván, ha a személy fölött ité-
lo bírákat választás alá bocsátjuk, miért irtózunk 
a vagyon fölött itélő bírák megválasztásától ? A 
miniszteri javaslatban foglalt azon indok. . . . {A 
folytonosan növekvő zaj miatt a szónok beszédét nem 
folytathatja. Fölkiáltások: Eláll! Szavazzunk!) 

E l n ö k {csönget): A kérdés addig szavazásra 
nem kerülhet, mig a képviselő urak szólni akarnak. 
{Zaj.) Én azt hiszem, ha türelemmel kihallgatjuk 
egymást, a szavazás is hamarabb beáll. Tessék 
folytatni. 

Deáky LajOS: , . . hogy a birtok- és hitelvi
szonyok megzavarása nélkül. . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k {csönget): Ismételve fölkérem a t. há-
| zat türelemre; de nem parancsolhatok. {Zaj. Fölki

áltások: Holnap! Mások: Folytassuk!) Ha a t, ház 
az ülést folytatni és még ma befejezni kívánja, ak
kor kérem a t. ház tagjait, legyünk egymás iránt 
méltányosak,és hallgassuk ki türelemmel egymást. 
{Fölkiáltások: Mikor folytattatik az ülés $ A képvise
lők nayg része a termet elhagyni készül. Elnök csönget.) 
Én nern jelentettem ki, hogy az ülést föloszlatom. 
Fölkeltem a t. házat megkérdeni, kivánja-e az ülést 

I folytatni vagy pedig félbenhagyni ? {Zaj. Fölki-
j áltások: Folytassuk ! Végezzük be még ma ! Néfiányan 

kiáltják: Holnap!) A ház szabályai azt mondják: 
az ülést az elnök nyitja meg és oszlatja el a ház 
akaratával. Annálfogva, a kik az ülést folytatni 
akarják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A 
többség az ülést folytatni kívánja. Hanem meg
újítva kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak az 
ülést oly állapotba helyezni, hogy azt folytatni le
hessen : hallgassuk ki egymást türelemmel. 

D e á k y LajOS : . . . hogy a birtok- és hitelviszo
nyok megzavarása nélkül a telekkönyvi hivatalo
kat szavazás utján betölteni nem lehet, nem áll : 
mert vélekedésem szerint a közbizalom utján sza
vazat által megválasztott tisztviselők a netalán meg
ingatott hitel iránti bizalmat sokkal inkább fogják 
megerősíteni és táplálni, mint azok, kik a törvény
telen provisorium absolut rendszeréből hurczoltat-
nak át a mostani alkotmányos miniszteri kormány
ba. Tudom én, hogy a jó tisztviselőket, mint a jd 

36 
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plántákat, fentartani, ápolni kell; de az ápolással 
együtt j á r , hogy a plántákat a körüle lévó' gyom
tól, dudvától a lehetőségig megszabadítsuk. Én 
nem akarom a hivatalokat örökösiteni; azt hiszem, 
mások sem akarják: s épen azért nem akarom a 
megyéket azon jogaiktól megfosztani, hogy tisztvi
selőiket szabadon választhassák. Hü és pontos te
lekkönyvi hivatalnoknak előzékenynek, szolgálatra 
késznek kellvén lennie, szükség, hogy e tekintet
ben a nép bizalmát kiérdemeljék, s ha érdemetle
nek vagy képtelenek, mellőztessenek. A megye e 
tekintetben fog tudni a maga java s érdeke fölött 
— beavatkozás nélkül is — őrködni. 

Én megvallom, nem fárasztottam volna a t. 
ház figyelmét, ha épen a miniszter urak, a minisz
teri előterjesztésben foglalt ellenkező okokkal, nem 
kívántak volna elébb arról meggyőzni, hogy a ház 
mondjon le a választásról. Az volt mondva, hogy 
a főispánok helyettesítés utján — az előadókon kí
v ü l — a többieket epurálni, vagyis másokkal éspe
dig jobbakkal fogják pótolni, de a mi által a sza
bad választást korlátoló kinevezés fogna érvényre 
emeltetni. Már pedig ha a polgári hivatalok más 
kezelő személyzetei, például igtatók, levéltárnokok 
választás alá tartoznak, akkor a telekkönyvi hiva
talnokokat is az alá vonhatni: s e részben Bó-
nis képviselőtársam indítványát pártolni vélemé
nyezem. 

Csiky Sándor : Tisztelt ház! Ő felsége leg
közelebb, a nemzet közkívánatához képest, a füg-
g-etlen felelős magyar kormányt kinevezte, kine
vezvén, egyik legfőbb feladatául azt tűzte ki, hogy 
az alkotmányt a nemzet jogos kivánatához képest 
teljes épségében haladék nélkül tényleg állítsa 
helyre. Ennek ellenére van egy a kormány által 
elénk terjesztett javaslat, melyben az mondatik 
ki, hogy a megyékben állíttassák ideiglen egy 
telekkönyvi testület olyan, mely nem a megyei 
választó közönség által választatván, hanem a fő
ispán által neveztetvén ki, ne is a megyétől, ha
nem egyenesen a főispántól függjön. Ugyan hogy 
lehet ezen kormányi javaslatot összeegyeztetni a 
törvényekkel, és ezek által a megyéknek autonóm 
jogot biztosító intézvényeinkkel ? úgy az alkotmá
nyos törvények helyreállitását rendelő fejedelmi lei
rat tartalmával ? Fölfogásom szerint sehogy se. Az 
én erős meggyőződésem legalább abban pontosul, 
hogy minden alkotmányosságnak alaptétele abban 
álljon, hogy semmit rólunk nélkülünk senki ránk ne 
parancsolhasson, másodszor hogy közügyeink veze
tésébe, törvények alkotásába és más intézvénye-
ink életbeléptetésébe beleszólása legyen mind azok
nak, kik a nemzet testületének e végből megbízott 
képviselői. Ezen kormányi javaslat elfogadása ese
tében azonban a megyéknek, törvényeink egyik 
leghathatósabb támaszának, semmi beleszólási jo

guk se lenne többé abba, kik legyenek azon te
lekkönyvi hivatalnokai, kiket az ő pénzökből fi
zet a kormány, és a kik az ő vagyonukról végez
nek és határoznak, mert ezeket az illető főispá
noksaját kényök kedvök szerint neveznék ennek-
utána ki. Hová sülyedne ez esetben a megyéknek 
municipalis és autonóm joga ? mi is maradna még 
fön tehát a megyéknek a telekkönyvi hivatalno
kokra nézve azon alkotmányos jogából e téren, 
melyet az illető választók irányukban gyakorol
hatnának ? Nem is segítene ezen alkotmányellenes 
jogelnyomáson azon föltétel se, hogy lehetnek oly 
főispánjai is a megyéknek, kik oly közbizalmat 
érdemlő, szakavatott hivatalnokokat neveznének 
ki a telekkönyvek vezetéséhez, kiknek személyi
sége az illetők kivánatát kielégíthetné : mert e 
mellett azon lehetőség- sincs kizárva, hogy oly fő
ispánok is lesznek és lehetnek kinevezve, kik a 
közhangulatot számba sem veendik, hanem telj
hatalmuk érzetében, saját kegyelteiket, haszinte al
kalmatlanok is, vagy a közönség bizalmát nem 
birják is, hivatalba teendik. Teljhatalmaskodások-
ból és önkénykedésekből támad azután az izgatás, 
elégületlenség és mindenféle viszályok halmaza, 
melyet egy téves, vagy részrehajló főispáni kine
vezés, a különben legbékésebb megyei közönségek
ben is, lábra állithat. Én egyébiránt nem csodál
kozom még most a felett, hogy a kormány, mai na
pig még át nem vévén a közigazgatást, azon rö
vid idő alatt, mióta kineveztetett, nem meríthetett 
magának kellő tudomást azon számlálhatatlan 
visszaélésekről, hanyagságokról és részrehajlások
ról , melyek a provisorialis telekkönyvi hivatal
nokok serege által elkövettetni, igen sok helyen, 
és igen gyakorta szoktak, mi által pedig egyesek
nek épen ú g y , mint az egésznek töméntelen ká
rokat okoznak, és a melyeknek gyökeres orvoslá
sa teljes lehetetlen máskép, mint úgy, ha a me
gyéknek szabad választási joga a telekkönyvi 
minden hivatalnokokra is, a törvény és jog kivá-
nata szerint, kiterjesztetik. Ekként a kérdéses hiva
talnokok azonfölül, hogy a közbizalom választot
tai lesznek, és mint ilyenek a megyei közönség őr 
szeme alatt állván, és attól függők is lévén, vissza
éléseiketnem folytathatják, egyszersmind a jó rend, 
pontosság és részrehajlatlanság gyakorlatára is 
erkölcsileg kényszerítve lesznek. Különben ha a 
fenemiitett viszaéléseknek éskártékonykodásoknak 
számtalan esetei, melyek mind onnan eredtek, hogy 
a telekkönyvi hivatalnokok a mostani provisoria
lis főispánok kinevezettei lévén, ők csupán és egye
dül az őket kinevező főispánok kegyeinek bármi 
úton kinyerésére forditák gondjokat, és ha ezt ki
nyerhetek s megtarthaták, visszaéléseiket eltakar-

I ni, vagy ha ezek nagy ritkán napfényre hozattak 
i is, az igazság kiszolgáltatása súlya alól kimenekül-
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ni képesek valának, ha — ismételve mondom — a 
kormánynak mindezen vissaélések és nagy bajok 
immár tudomására juthattak volna, lehetetlennek 
képzelem, hogy ily következményeiben szerfelett 
káros, törvényellenes, és méhében a legkeserűbb 
és alaposabb elégületlenséget rejtő javaslatot te
hetett volna elfogadás végett, habár ideiglen is, a 
ház asztalára le. 

De nem akarom tovább a t. ház türelmét ho-
szabb fejtegetéseimmel fárasztani: azért röviden csak 
azt jelentem k i , hogy én a kormány javaslatának -
ez en pontját el nem fogadom, és így a telekkönyvi 
hi vatalnokokat is csak rígy. mint a megyei öszves 
tis zti kart, minden főispáni kijelölés nélkül, sza
badon, az illető megyék választói által választatni 
kivánom. 

E l n ö k : Senki sem lévén a szólásra följegyez
ve, a kérdés szavazás alá kerül. U g y veszem ész
re, a ház tagjai a 4-ik pontot módositni kívánják: 
ennélfogva a beadott módositványok a beadatási 
sorozat szerint szavazás alá bocsáttatnak. A jegy
ző úr fölolvassa a módositványokat. 

Ráday László gr. jegyző : A javaslat 

szerkezetét már csak azért sem lehet szavazás alá 
bocsátani, mert azt maga a miniszter úr visszavet
te. (Olvassa Bónis Sámuel módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Bónis Sá
muel képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok, kik Bó
nis Sámuel képviselő úr módositványát nem pár
tolják, fölállani. (Megtörténik.) A t . ház többsége az 
én tiszta meggyőződésem szerint Bónis Sámuel 
képviselő úr módositványát el nem fogadja. 

Menjünk most át Tóth Ló'rincz úr módositvá-
nyára. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Tóth 
Lörincz módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Tóth Ló'
rincz képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Tóth Lőrincz képviselő úr módo
sitványát a ház többsége elfogadván, a szerint lesz 
a 4-dik pont szerkesztve. 

A tanácskozás folytatása holnap d. e. 10 óra
kor lesz. 

Az ülés végzödik^d. u. 2 2/4 órakor. 

(jJL. OKiSiiAvrO& I J JLJÍ Í^ 
1867. marczius 8-dikán 

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

Tárgyai t Bemutattatnak : Técsö lakosainak kérvénye dohánytermelési engedélyért; Szarvas városáé az urbériségért járó 
összegnek számára való kiadatása iránt; Csenkei Vinczeé hivatalért. Milkovics Zsigmond föltételesen igazoltatik. A pénzügyminisz
terhez intézendő interpellátio iekntetik be. A köztörvényhatóságok iránti miniszteri javaslat, szakaszonkint végig tárgyaltatván, 

elfog adtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef &., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésöket folytatni. Először a teg
napi jegyzőkönyv fog hitelesíttetni: méltóztassa
nak figyelemmel kisérni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mar
czius 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza K á l m á n : A jegyzőkönyvre nézve van 
egy észrevételem. Ha jól vettem ki, ajegyzőkönyv-
ben az van, hogy a miniszterelnök urnák fölvilá-
gositása kielégítőnek találtatott. Hajói emlékezem, 
én azt mondtam, hogy csak a jelen pillanatra néz
ve vagyok kielégítve. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az erre 
vonatkozó pontot) 

TiSSZa K á l m á n : Nem jól hallottam ; bocsá
natot kérek. > 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém bemutatni. 

36* 



284 C L ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 8. 1867.) 

Mármarosmegye Técső városának lakói ké
rik a dohánytermelési engedélyt eszközöltetni. 

Szarvas városa községe, még 1845-ben az úr
béri tartozásokat megváltván, az urbériségért esen
dő öszszeget kiadatni kéri. 

Csenkei Vincze hivatalalt kér magának esz
közöltetni a minisztériumban. 

Mind ezen folyamodások a kérvényi bizott
sághoz tétetnek át. 

Eáday László gr. előadó úr egy igen rövid 
igazolási esetet fog előadni. 

Ráday László gr. előadó (olvassa átallandó 
igazoló bizottság véleményes jelentését Milkovics Zsig
mond , Komárommegye nagy-igmándi választókerü
lete képviselőjének választása tárgyában. A bizottság 
a szabályszerű 30 napi határidő megtartása mellett 
igazolást véleményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Milkovics Zsigmond a szabályszerű 
30 nap megtartása mellett az igazolt képviselők , 
sorába igtattatik. i 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Mielőtt a t. ház a 
napi rendre áttérne, bátor vagyok kijelenteni, hogy 
a pénzügyminiszer úrhoz kérdést akartam intézni; 
miután azonban látom, hogy nincs jelen, föntartom 
magamnak a jogot akkorra, mikor meg fog jelenni. 

E l n ö k : Következik a miniszteri előterjeszt-
vény 5-dik szakaszának tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő : Meg kell jegyez
nem, hogy a tegnapi módositvány elfogadása által 
az ötödik szakaszból hatodik lett. (Olvassa a mi
niszteri előtérj esztvény o-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva a miniszteri előterjeszt-
vény ezen szakasza elfogadtatik és pedig 6-dik 
szakasznak. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előtérj esztvény 6-dik szakaszát.) 

D a p s y V i l m o s : T. ház! A fölolvasott 6-dik 
pontot én részemről hiányosnak tartom, mert nem 
fejezi ki világosan és határozottan mind azt, mit 
meggyőződésem szerint a minisztérium e pontban 
kimondani kivánt, minek természetes következése 
lenne az, hogy ha a szerkezet ki nem pótoltatnék, 
hanem változatlanul niegtartatnék,kétesmagyaráza-
tokra adna alkalmat,mit pedig e háznak határozatho
zatal alkalmával különösen kerülnie kellene. Czélja 
ezenszakasznakaz,hogymindazonintézkedések,me-
lyek a minisztérium által kért s a ház által már meg
adott fölhatalmazás következtében a köztörvény
hatóságok visszaállítása kapcsolatában tétetni fog
nak, ideigleneseknek jelentessenek ki. Ha ez czélja 
e 6-dik pontnak, e czél a szerkezet által magokra 
a, megjei bizottságokra és tisztviselői karra nézve 
határozottan ki van jelölve; de midőn a szerkezet
ben a megyei törvényszékek és azok megválasz

tandó bírái egyszerűen mellőztetnek, azt hiszem, 
méltó aggály fog keletkezni az iránt, mintha talán 
a t. ház e szakaszban intézkedését a megyei törvény
székekre is kiterjeszteni nem kívánná; szükséges
nek tartom tehát, hogy a szerkezetben megemlit-
tessék: a megyei törvényszékek és ezek megvá
lasztandó tagjai. Szükségesnek tartom ezt egy rész
ről a kételyek eloszlatása tekintetéből, de más rész
ről azért, hogy a kik a megyei törvényszékeknél 
alkalmazást nyerni kivannak, előre tudhassák és 
beláthassák, mi sors vár reájok. Azért a szerke
zet különben megtartása mellett néhány szó hozzá
adásával következőleg inditványzom azt módosi
tatni: „6-szor. Hogy a megyei bizottságok, tiszt
viselők és törvényszékek tagjai csak a megyék 
végleges szervezetének tettleges életbe léptetéséig 
maradnak állásukban és hivatalukban; akkor pe
dig a bizottságok, tisztviselői kar és törvényszékek 
ujabb megalakulása akként fog történni, mint ez 
iránt a törvényhozás intézkedni fog." (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A kormány azon véleményben volt, hogy 
a megyei törvényszékek tagjai szintén a tisztvise
lők sorába tartoznak; ha azonban a t. ház nagyobb 
megnyugtatást talál a tett módosítás elfogadásában, 
a kormány nem ellenzi, hogy az különösen is ki
tétessék e pontnál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a tett 
módositványt ? (Elfogadjuk!) E szerint fog tehát 
a 6-dik pont kiegészíttetni. 

Ráday László gr. jegyző {olvassa a szer
kezet 7-ik pontját.) 

J u s t h Józse f : T. ház! Midőn bátor vagyok 
fölszólalni e szakasznál, nem teszem azért, mintha 
czélom volna a házhoz valamely módositványt be
adni, hanem csak azért, mert meg vagyok győ
ződve, hogy ezen szakasznak rendelete, a mint 
rám nézve is megnyugtató, bizonyára mindazokra 
kellemesen fog hatni, kik nemzetiségök igényeit 
képesek alárendelni a haza magasabb érdekeinek. 
De, t. ház, az élet nemcsak a bizottságokban nyi
latkozik, hanem nyilatkozik sokféleképen, és an
nál élénkebben hazánkban, hol a közügyek iránti 
érdekeltség talán sokkal nagyobb, mint másutt. E 
tekintetnél fogva bátor volnék egy szerkezetet 
indítványozni, mely a 6-dik szakasz pontja után 
következnék, és ekként szólana: „Atalában addig 
is, mig a helyhatósági és községi rendszer tör-
vényhozásilag szabályoztatnék, fölhatalmaztatik a 
minisztérium, hogy e részben minden oly fölme
rülhető kérdéseknél, melyek a haza külön ajkú 
nemzetiségeinek nyelwiszonyaira vonatkoznak, az 
országgyűlési föliratok szellemében intézkedhes
sek." Bátor vagyok ezen szerény indítványomat 
a minisztérium pártolásába és a t. ház elfogadá
sába ajánlani. (Halljuk a módosított szerkezetet!) 
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Ráday László gr. jegyző (olvass a a módo-
sitvány szerint változtatott szerkezetet.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Wenckheim ^Béla b. 
belügyminiszter! (Halljuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! A kormány az eló'terjesztvény 7-dik pont
jában foglalt fölhatalmazással beérte volna, mert 
bizonyára annak értelmében is mind a községi 
ügyekben, mind a helyhatóságokban azon szel
lemben intézkedett volna, mely a törvényhozás 
tanácskozásai folytán fölterjesztett föliratokban 
nyilatkozott. Ha azonban megnyugtatásul szol
gál, a kormány kész Turóczmegye szent-mártoni 
képviselőjének módositványát elfogadni. (He
lyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház! Én magam 
is azok közé tartozom, kik a nemzetiségeknek 
mind azon jogos igényeit, melyek őket a törvé
nyesség és méltányosság korlátai közt megilletik, 
törvényhozás útján teljesíteni mindenha hajlan
dók ; de sőt a valódi szükségesség elismerése ese
tében, azoknak az eszélyesség s a józan mérséklet 
korlátai közötti érvényesítéséhez hozzájárulni, tör
vényhozásig sem idegenkednek. S ime, t. ház! a 
miniszteri javaslat 7-dik pontja, a nemzetiségek 
iránti méltányosságból, hogy azok alkotmányos 
működésre több tért nyerjenek: tanácskozási nyel
vül a tisztán magyar nyelvet rendelő 1848. 16-ik 
törvényczikket egyelőre fölfüggesztetni, s a t. kép
viselőtársunk Justh József által fölhozott módosit-
vány ismét, az élet és gyakorlat iránti figyelemből 
•és eszélyből, a minisztériumot törvényhozásig is 
följogosittatni indítványozza, hogy a külön ajkú 
nemzetiségeknek nyelvi viszonyaira vonatkozó 
kérdésekben, az eddigi országgyűlési föliratoknak 
a nemzetiségek iránti méltányos szellemében, tény
leg intézkedhessek. Ezek együttesen, t. ház! élő 
tanujelek arra, hogy a felelős magyar kormány 
s az országgyűlés a nemzetiségek józanon méltá
nyos igényeit kielégíteni kész; s hogy az ország
gyűlés akkor, midőn őket többször megnyugtatta, 
nem csak csalóka reményt kivánt és szeretett nekik 
nyújtani, de már az első tényleges alkalomnál, 
törvényhozásig is, rajok s a közhazára nézve egy-
gyenlően üdvös tényekkel kivánta őket megnyug
tatni és biztosítani. (Zaj. Szavazzunk!) Ezek ugyan 
még nem törvények, de határozatilag elfogadtat
ván, kötelezővé válnak, s örök alapjai lesznek a 
törvényhozásnak, a melynek keretében a nemzeti
ségek erkölcsi és szellemi jóllétöket szabadon ki
fejleszthetik, azt legbiztosabban elérhetik, s a 
melynek keretében a municipális életbe befolyá-

" sukat és közreműködésüket velünk együtt testvéri-
lég gyakorolhatják. A méltányosság e vívmányait 
a nemzetiségek bizonyosan elismeréssel veendik; s 
bizonyosan el fogják ismerni, hogy az eszély, a jó

zan mérséklet e kedvezményein túl, kárhozatos 
irányzat és törekvés nélkül nem mehetnek; s hogy 
viszont a felelős kormány és országgyűlés részéről 
is, ez azon méltányossági szélső vonal, melyen túl, 
törvényhozásig, nemzetérdekeink koczkáztatása 
nélkül, nem léphetünk. (Zaj. Szavazzunk!) Tudjuk 
és érezzük mindnyájan, t. ház! hogy e hazának, 
hogy e nemzetnek azzal, hogy itt kebelében nem 
csak az anyagi és szellemi előnyöket a legnagyobb 
mérvben megalapítania, állandósítania kell, de 
hogy itt, délkeleten, az alkotmányos szabadság, 
az alkotmányos élet őrévé, előharczosává s úgy
szólván apostoli terjesztőjévé kell válnia: a minő 
fényes, épen oly vészterhes missioja van. De azt is 
tudjuk, hogy a nagyszerű missiot, az általunk 
egész nagyságában érzett hivatást csak is akkor 
tölthetjük be •—-s e hit kell, hogy mindnyájunknál 
egyenlően meggyőződéssé váljék — ha politikailag 
továbbra is egy magyar haza, egy nemzettest, s 
ha ismét századokra kiható biztossággal és ered
ménynyel ezentúl is Sz. István koronája foguuk 
megmaradni. S az is kétszer kettő négy , 
hogy ha netalán bármelyikünk, bármi üres ábrán
dok, bármi üres reményért e nagyszerű föladatot 
koczkáztatni, elérését megzsibbasztani s elejtetni 
fogná: az ugyan az onnan éjszakról, a nemes len
gyel nemzet képében eléggé híven, eléggé tanul
ságteljesen visszatükröző, s rája nézve is bizonyo
san bekövetkezendő testi s lelki elszegényedést, az 
elsatnyulást, a szolgaságot, s utána a föltámadás 
nélküli halált bizonyosan el fogja érhetni. Üdvöz
löm a miniszteri javaslatban, s a beadott módosit-
ványban az időszerű eszély és józan mérséklet ta
pintatos kifolyását, s attól közhazánk érdekében, 
átalakulásunk küszöbén, a legjobbat várván, úgy 
a mint van, egész terjedelmében mind a kettőt el
fogadom. 

Geduly L a j o s : T. ház ! (Szavazzunk!) Nem 
igen fárasztottam az eddigi tanácskozásokban a t. 
ház türelmét; e tárgynál azonban ösztönözve ér
zem magamat fölszólalni, és e tekintetben a t. ház
nak becses figyelmét néhány perezre kikérni. 
(Halljuk!) 

Mindenek előtt ne méltóztassanak szerényte-
lenségre magyarázni, ha rövid mondani valómat 
saját csekély személyemre való némi vonatkozással 
kezdem meg. Részemről bátran elmondhatom ma
gamról — és ebben azok, kik ismernek és eddigi 
igénytelen pályámat részvéttel, figyelemmel kisér
ni méltónak tartották, meg fognak egyezni — hogy 
nem igen sok ember van e hazában, ki a magyar 
nemzet iránti állitólagos részrehajló hajlamáért, és 
a más nemzetiségek, különösen az egyik iránti ál
litólagos ellenséges érzületéért annyi heves és ke
serű megtámadásoknak lett volna kitéve, mint épen 
csekély magam. (Zaj.) Nem azért hozom ezt föl, 
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hogy csekély személyemnek valami fontosságot tu
lajdonítsak, vagy azzal épen kérkedjem — mert 
hiszen, ha ama vád alapos volna, az nem kérkedni, 
de inkább szégyenleni való dolog volna — hanem 
azért, hogy elfogulatlan álláspontom arra nézve, 
mit röviden mondani akarok, előre is constatálva 
legyen. 

Magára a tárgyra áttérve: a ki a történelmet 
nem mint egyes, összefüggés nélküli eseményeknek 
aglomeratumát, hanem egj magasabb és legmaga
sabb bölcseségnek századokon keresztülvonuló 
öntudatos nyilvánulását látja, nem fogja tagadhat
ni, hogy az isteni gondviselés a magyar nemzetet, 
ezen keleti rajt, nem ok nélkül szállitá távolról ide, 
és nem ok nélkül tar támeg egy évezreden keresz
tül ezen darab földön, hanem hogy annak egy 
nagy és különös missiójának kell lenni. Talán lesz 
idő és alkalom ezen missiónak tüzetesebb fejtegeté
sére visszatérnem; most csak azt akarom megjegyez
ni, hogy én ezen missiót a magyar nemzet azon 
föladatában látom, hogy a magyar nemzet közve
títő' és összekötő legyen a nyugat és kelet között. 
Más részről tudjuk mindnyájan, kik a magyar nem
zet történelmét ismerjük, hogy annak azóta, mióta 
itt megtelepedett, számtalan és szüntelen, lételét 
fenyegető veszélyekkel kellett megküzdenie, tán 
épen azért, hogy andalitó, sorvasztó nyugalomba 
ne merüljön, hanem ereje edződjék és igy annál 
képesebb legyen, ha üt az óra. missióját betölteni. 

Á régibb veszélyekhez legközelebb egy ujabb 
is járult, tán valamennyi előbbinél nagyobb és fe
nyegetőbb : az átalános nemzetiségi mozgalom. Tud
juk, t. képviselőház, hogy ezen mozgalomnak már 
több százados államszerkezetek estek áldozatul; 
és ki merné köztünk kétségbe vonni, hogy ezen 
nagyszerű átalakulási processus még végkép nincs 
befejezve ? 

Elmondották már a régi magyar államszerke
zetről is bizonyos próféták, hogy az ezen átalános 
nemzetiségi áramlat közepett jelenlegi állapotában 
nem fog fönmaradhatni, hogy annak mozaikszerű 
alkatrésze mindenik a maga rokon eleméhez fog 
csatlakozni, hogy a magára maradt magyar faj 
nem lévén képes önálló politikai jelétet folytatni, 
önként vagy erőszakosan az őt körülövedző óri
ásokba fog beolvadni, szóval, hogy akkor és pedig 
nem sokára be fog következni a finis Hungáriáé. 

Részemről nem ismerem félre ezen veszélyt, 
sőt annál mélyebben érzem azt, minél jobban meg 
vagyok győződve, hogy ezen nemzetiségi mozgalom
ban sok van olyan, a mi tökéletesen jogosult.Nem 
szenved kétséget, t. képviselőház! hogy abban 
nem kevés nem tiszta tényező is szerepel: dicsvágy, 
haszonlesés, éretlen és értetlen rajongás, a gyűlö
let és a boszu szenvedélyei; más részről tagadhat-

i lan az is, hogy nagy részben megint irányai és in
dokai tiszták, nemesek és méltánylásra méltók. 

Végtelenül nőne a veszély a magyar állam
szerkezetre nézve, ha ezen mozgalomban épen az, 
a mi tiszta és nemes, minden ellensúly nélkül cent
rifugai irányban fejlődnék, mi által az utóvégre 
csakugyan a magyar nemzetre és a magyar állam
szerkezetre nézve ellenállhatlanul vészhozóvá és 
rombolóvá válnék. 

Szerencsére van egy ily ellensúly, van egy 
nem kevésbbé tiszta és nemes tényező, mely, ha 
bölcsen fog fölhasználtatni, a nemzetiségi mozgal
mat mérsékelni, ártatlanná tenni lesz képes: ez a 
külön nemzetiségeknek százados egységes állami 
múltja. Ln úgy tapasztaltam, t. ház, hogy a külön
böző nemzetiségek nem' csak nem érzik magokat 
az által kellemetlenül érintve, hanem büszkék arra, 
hogy ezen Magyarországnak polgárai. Természetes 
dolog is ez. Hiszen mind az, a mi e darab földön 
egy évezred óta vérrel, észszel, munkával az 
anyagi és szellemi hareztóren ki lőn víva, nem 
csupán és kizárólag a szorosabb értelemben vett 
magyar fajnak vívmánya, hanem közös keres
mény és közös kincs; és így természetes, hogy 
valamint a különböző nemzetiségek, miként azon 
gondolatra magasabban dobog szivök, hogy ők is 
járultanak ezen közkeresményhez, úgy annak to
vábbi közös birtokában örömmel kívánnak meg
maradni. 

De más részről nem lehet kárhoztatni azon 
óhajtásukat sem, hogy kisebb szűk köreikben 
megint a magok módja szerint kivannak mozogni. 
Nem lehet kárhoztatni azt, hogy a német, a tót, a 
szerb, a román ajkú magyar polgár a maga köz
ségében, a maga megyéjében a közdolgokhoz a 
maga nyelvén, melyet talán egyedül tud, mint 
most már egyenjogú polgár, kivan hozzászólani. 
Nem lehet kárhoztatni, ha kívánja, hogy az őt sze
mélyesen érdeklő ügyek az erre hivatott közegek 
által az alsóbb rétegű közigazgatás, igazságszol
gáltatás körében az ő nyelvén, melyet ért és tud, 
kezeltessenek, hogy gyermekei azon ismeretekben, 
melyek az embert emberré teszik, az ő nyelvén, 
melyen legjobban lehet szivéhez és eszéhez férni, 
és pedig nem csak fölületesen, nem oly iskolákban, 
melyek az iskoláknak inkább paródiái, hanem a 
melyek a mostani időkor színvonalán állanak, be
avattassanak. Ezen kívánalmak, t. ház, az én meg
győződésem szerint a mily természetesek, szintoly 
méltányosak. Csak ha ezen természetes és méltá
nyos kívánalmak teljesítése megtagadtatnék, le
hetne attól tartani, hogy az ujabb nemzetiségi moz
galom azon régibb századok által szentesitett ál
lamkapocs fölött tudna túlsúlyra vergődni, és a 
jelzett siralmas katastropha bekövetkeznék. (Zaj. 
Szavazzunk!) 
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A föladat tehát az : ezen ujabb józan és mér
sékelt követeléseket a régi százados együttlét ál
tal szentesitett államkapocscsal bölcsen s jóakaró-
lag nem csak egybehangzásba hozni, hanem épen 
azon bölcs és mérsékelt eljárás által ama kapcsot 
még szilárdabbá tenni. 

S mivel azt látom, hogy a Justh József kép
viselő úr által benyújtott indítvány ezen bölcs és 
méltányos eljárásnak s valósításának kezdete; mi
vel eddig csak Ígéreteket lehetett tennünk, most 
az ígéretek teljesítésének küszöbén állunk; mivel 
úgy hiszem, hogy az által azok meg fognak czáfol-
tatni és szégyenittetni, a kik mondogatni szerették 
eddig: igérni könnyű, meglássátok, ha kenyértö
résre kerül a dolog, nem fogtok kapni semmit: én 
Justh József képviselő társam indítványát annál is 
inkább, mert a minisztérium is magáévá teszi, el
fogadom. 

Madarász József : T . képviselőház! Ha Justh 
József képviselő úr módositványa úgy értelmezte-
tethetik, hogy a miniszteri előterjesztésnek nyoma
tott 7-dik §-sa kimarad és a helyébe tétetnék, nem 
valék fölszólalandó e házban. Miután azonban a mó-
dositványt enmagam kissé megtekintem, láttam, 
hogy az itteni módositvány a 7-dik szakaszt meg 
akarja tartani s utána a miniszteri előterjesztést 
beigtatni. E tekintetből tehát magamévá téve mind 
azokat, tényleg is kész vagyok a különböző nép
fajok és nemzetiségek számára megadni azt, a mit 
törvény és igazság megadatni kíván; de egy úttal 
azon indokból, hogy midőn ez megadatik, az ezen 
miniszteri előterjesztésben foglalt ama szavak által, 
hogy a törvény e része határozat által fölfüggesz
tetik, hogy ez káros következésü ne legyen, kény
telen vagyok a t. képviselőházat egy általam is tett 
módositvány fölolvásására s meghallására fölhívni. 
Nem leszek ezt indokolandó semmivel, mert önma
ga fogja indokolni magát, miként módositványo-
mat csak is az imént említett törvény felfüggesz
tése máskori aggodalomból és velünk testvéries 
nemzetiségi óhajtásainak kellő méltánylásában ke
resem. A módositvány ez: „A köztörvényhatóságok 
visszaállítása tárgyában tett miniszteri előterjesz
tésnek azon részére, melyben az 1848: 16 t. ez. e 
pontja bizonyos részben fölfüggesztetni javasolta
tik, a törvény világos rendeletei jogosan határo
zatok által föl nem függesztethetvén, és ha a ha
zának biztonsága és nyugalma követelné, csak is 
az indemnity vagyis fölhatalmazás megegyeztet-
hető mind az alkotmányosság, mind a felelős mi
niszteri kormányzat elvével" : a szerkezet erre vo
natkozó szakaszai ki lennének hagyandók s he-
lyökbe igtattatnék ez: „Anemzetiségi kérdéseknek 
törvényhozás utján leendő elintézéséig fölhatahnaz-
tatik a független felelős magyar minisztérium, 
hogy a nemzetiségi kérdésre nézve a köztörvényha-

i lóságokban az azokból támadható viszályok elhári-
: tására, a kölcsönös testvéri egyetértés fentartására 
| felelősség mellett megtehesse mind azt, a mit a ha

za köz nyugalma, az alkotmány teljes mérvben 
helyreállítása érdekében, követel." 

Branovacsky I s t v á n : A miniszteri előter
jesztés 7-dik pontját úgy értelmezem, hogy a tisz
telt minisztérium az által a nem magyar ajkú la
kosoknak óhajtásait tekintetbe kívánja venni. 
(Zaj. Szavazzunk!) Én tehát azt teljes lélekkel pár
tolom nem csak, hanem kívánom csakugyan, 
hogy a Justh képviselő úr által előhozott módosit
vány is ezen előterjesztmény kiegészítéséül fölvé
tessék. Nem akarom indokolni ezen kivánatomat 
addig, a meddig nem látom, hogy valaki tán el
lene fölszólal; miután tehát látom, hogy a t. mi
nisztérium is elfogadta a módosítványt, és a t. ház 
is, úgy látszik, magáévá teszi: fentartom magam
nak a szót, míg valaki azt netán ellenezni fogná. 
(Szavazzunk.') 

F a u r JánOS: T. ház! Miután ezen módosit
vány semmi ellenvetésre nem talált e házban, ré
szemről föl sem szólaltam volna, ha Madarász 
képviselőtársam egy más módosítványt nem tett 
volna. í g y csak a módosítványhoz szólva, ki aka
rom mutatni, hogy e két módositvány közt semmi 
eltérés nincs. Madarász képviselő iír csak bővebb 
magyarázatát adta az első módosítványnak; de 
módositványa egyszersmind megszorítja az első 
módosítványban a minisztériumnak adott fölha
talmazását: azért én azt nem pártolhatom. Én a 
minisztérium előtérjesztvényének 7-dik pontjában 
foglalt rendelkezést megnyugtató kezességéül ve
szem annak, hogy a minisztérium figyelmét a 
nemzetiségi kérdés el nem kerülte ; örvendetes je
léül veszem annak, hogy a minisztérium a nemze
tiségi kérdés tárgyánál méltányosság és jóakarat 
által vezéreltetik. 

Ha valaki a nemzetiségi kérdés fontosságát 
elismeri, úgy én bizonyosan azok közé tartozom. 
Én óhajtom a méltányos kiegyenlítés megoldását; 
de épen azért, mert elismerem fontosságát, mert 
kielégítő megoldását óhajtom, belátom azt is, hogy 
azt nem lehet egy más kérdés alkalmával, melles
leg, úgyszólván per tangentem tárgyalni és elin
tézni; hanem az, fontosságánál fogva, önállóan, 
beható és mély megfontolás után tárgyalható és 
intézhető el. De meg vagyok arról is győződve, 
hogy ezen kérdés tárgyalásánál és elintézésénél 
fő tényező a kölcsönös bizalom: azért engedje meg 
a t. ház azon igénytelen nézetemet kijelenteni, 
hogy mindaz, ki a kölcsönös bizalmat veszélyez
teti, nézetem szerint nem tesz jó szolgálatot se az 
ügynek, se a hazának; mind az, ki e kérdés tár
gyalásába keserűséget vegyit, ki azt nem higgadt
sággal és méltányossággal tárgyalja, az oly fele-
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ló'sséget vesz magára, melyet én elvállalni visz-
szariadok. 

Meg kell vallanom, hogy addig is, mig a 
nemzetiségi kérdés elintéztetnék, léteznek egy és 
más nemzetiség keblében aggodalmak; de épen 
ezen aggodalmak megszüntetése czéljából terjesz
tette elő Justh József képviselőtársunk módosít-
ványát, és én ezt, mint ilyent, teljes szivemből üd
vözlöm, és teljes megnyugvással látom a miniszté
rium kezében azt, hogy e kérdés körül addig is, 
mig a törvényhozás intézkednék, intézkedhessek, 
meg lévén győződve, hogy a minisztérium ezen 
intézkedésben a kölcsönös bizalmat, mely, mint 
már előbb is mondám, a nemzetiségi kérdés meg
oldásánál fő tényező, nem csak megszilárditja, ha
nem tovább is terjeszti, és a nemzetiségi kérdés 
megoldását a czélhoz közelebb hozza. Mindezek-
n elfogva Justh képviselőtársam módosítványát 
pártolom. (Éljen! Helyeslés.) 

Stefanidesz Henrik: T. ház! (EMEL!) Én is 
üdvözlöm a tisztelt minisztérium előterjesztésében 
foglalt bölcs intézkedést, és annál nagyobb biza
lommal nézek további intézkedésének elébe, mert 
már eddig is oly loyális jelét adta alkotmányos, 
szabadelvű érzületének. Támogassuk tehát vállve
tett erővel kormányunkat, a tisztelt felelős független 
minisztériumot; s meg vagyok győződve , hogy 
sikerül oly alkotmányos épületet fölépítenünk, mely
ben az egész nemzet, nemzetiségre való tekintet nél
kül, tökéletes megnyugvására elfér. (Zaj.) Én te
hát pártolom a Justh József képviselő társam által 
benyújtott módositványnyal bővített miniszteri elő-
terjesztvényt. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Justh József képviselő rir módosit-
ványának elfogadásáról van szó. Kívánja a t. ház, 
hogy az még egyszer fölolvastassák? (Fölkiáltá
sok: Nem!) Tehát méltóztassanak azok, a kik Justh 
József képviselő úr módosítványát el kívánják fo
gadni, fölkelni. (Megtörténik.) A szerkezet aszerint 
fog módosíttatni, a mint Justh képviselő ár előter

jesztette. 
Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz

teri előtérjeszlvény 8-dik ponját.) 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 

T. ház! Ezen, a szab. kir. városokra és kerületek
re vonatkozó szakaszhoz nem módositványt, hanem 
fölvilágosító magyarázat tekintetéből némi változ
tatást vagyok bátor ajánlani. Ugyanis ezen sza
kaszban, mely a városokban és kerületekben a tör
vényes állapotnak helyreállításáról szól, és annak 
eszközlése végett világosan kimondja, hogy az, az 
1847 /8 . évi 23. 24, 25. és 26. t. czikkek szerint 
történjék, benfoglaltatik ugyan, hogy választassa
nak meg a tisztviselők, és a képviselő testületek újból 
alakíttassanak; de miután ez világosan nincs ki
mondva, és némelyek talán aggodalmat táplálnak 

az iránt, hogy talán a minisztériumnak nem volna 
szándékában ezen képviselő testületeket újra alakí
tan i : azért ekként kívánnám az előterjesztvény 
ezen pontját bővíteni. A hol t. i. ez mondatik: 
„mintha az 1861-dik ósrben alakult képviselőtestü
letek", ez után j önne : „illetőleg közgyűlések te
szik meg a szükséges intézkedéseket mindazon vá
lasztásoknál, melyek az 1847S . évi 23. 24. 25. 26. 
t. czikkekben megrendeltetnek, és igy újból alakí
tandó képviselő testület választásának is előkészí
tése és vezetése körül." Ezen bővítést azok meg
nyugtatására óhajtanám e szakaszba igtattatni, 
kik azt hitték, hogy a képviselő testületek újból 
alakitásav nem czéloztatik. 

Szóval még meg kívánom érinteni, miután né
melyek azt hiszik, hogy az 1861-diki tisztviselői 
kar nem foglaltatnék azon képviselő testületekbe, 
hogy ez is akként értelmezendő, mint a várme
gyéknél, hogy t. i. az 1861-diki tisztviselők kiegé
szítő részét képezik a szab. kir. városok képviselő 
testületének. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a módo
sitványnyal bővített szerkezetet.) 

Zsedényi E d e : T. ház ! (Zaj.) Minthogy a 
törvény mindig „szepesi tizenhat városnak" nevezi 
a szepesi városokat, kérem, méltóztassék a szerke
zetbe is igy beletenni. (Elfogadjuk!) 

Szász K á r o l y : Azon megjegyzést vagyok 
bátor tenni a szöveg további folyamára, hogy a 
hol tovább előfordul e kitétel: „képviselő testüle
tek," mindenüvé oda kellene tenni: „és közgyűlé
sek." {Elfogadjuk!) 

KÍSS 'Miklós: A belügyminiszter által be
adott módositvány nagy részben eloszlatta azon 
aggodalmat, melyet ezen pontra nézve tápláltam; 
mind a mellett maradt erre nézve észrevételem. Azt 
vagyok t. i. hajlandó hinni) hogy midőn itt előso
roltatnak azon hatóságok, melyeknél az újból ala
kítandó tisztviselő választások észközlése elrendel
tetik, azt hiszem, hogy a Hajduvárosok után csak 
tollhibából maradt ki aHajduk érül etek megemlítése. 
Ennélfogva én azt kipótlandónak gondolnám. 

A másodikra nézve azon kérdést vagyok bá-
bátor a t. miniszter úrhoz intézni — mely ugyan 
majdnem fölöslegessé válik azon válasz által, me
lyet Jekelfalussy képviselő társunk a tegnapi ülés
ben a megyékre vonatkozó kérdésekre nyert, ami
dőn t. i. az mondatott ki a minisztérium részéről, 
hogy a 61-dik évben megválasztott tisztviselők a 
megyei bizottságok tagjaiul tekintendők. Azt hi
szem, hogy miután a városoknál képviselő testüle
teiknek ugyanazon szerepök van, minta megyék
nél a bizottságoknak, annálfogva . . . (Fölkiáltások: 
Hisz a miniszter úr erre nézve már nyilatkozott!) 

Ennek kapcsában bátor vagyok egy módo
sitványt ajánlani azon tekintetből, mert azt hiszem. 
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ha a 61-dik évben megválasztott tisztviselők szin- í 
tén tagjai lesznek a képviselő testületeknek, sokkal j 
conveniensebb lesz, ha azokat nem a most hi- i 
vatalban levő, hanem a 61-ik évben megválasztott 
polgármesterek hívják össze. E tekintetből bátor 
vagyok azon módositványt ajánlani, hogy a 7-dik I 
pont második szakaszából e kitétel: „a jelenleg 
hivatalban levő polgármesterek" hagyassák ki és 
helyette tétessék: „a 61-dik évben megválasztott 
polgármesterek." (Maradjon a szerkezet!) 

Luzsénszky P á l b .: T. ház ! Én bátor va
gyok Kiss Miklós képviselő társam módositványát 
pártolni, a mennyiben valósággal igen szomorú 
dolog volna, ha azokra, kik 1861-ben, midőn a 
provisorium behozatott, azon érzeménytől indíttat
va, hogy esküjökkel öszszeférhetlennek tartották 
hivatalukat tovább folytatni, legkisebb figyelem 
sem lenne. Azért pártolom Kiss Miklós képviselő 
társam azon indítványát, hogy a 61-diki polgár
mesterek híják öszsze a bizottságokat. (Zaj.) 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház! Én ezen indít
ványt elvileg pártolnám, ha nem volna a kivitel
ben nehézség: 1861 óta ujfyanis sokan nem képe
sek megjelenni, mert meg-haltak. De aggodalomra 
sem látok okot ebben: mert nem ezek választanak, 
hanem azok, kiket öszsze fognak híni; pedig ugyan
azokat fognák összehíni a 61-diki, mint a mostani 
polgármesterek. Ennyi nehézséget látván a kivi
telben, ámbár elvileg pártolnám ezen indítványt, 
nem pártolom. 

T h u r y S á m u e l : En részemről köszönetemet 
nyilvánítom Kiss Miklós képviselő úrnak azon 
figyelemért, melylyel a Hajdxíkerület iránt visel
tetik ; hanem azt hiszem, az egészen közönyös, 
hogy a szerkezet úgy szól-e. a mint van: „Hajdú-
városok," vagy : „Hajdúkerületek" : mert a régi 
törvények, nevezetesen az 1490-diki törvények, 
midőn a Hajdú-kerületek szavazata a törvénybe 
igtattatott, Hajdú-városokról szólnak; újabb törvé
nyeink pedig Hajdúkerületeket említenek. Akár 
marad tehát a szerkezet, akár nem, az tökéletesen 
közönyös. 

G h y c z y K á l m á n : Én köszönettel fogadom 
igen tisztelt belügyminiszter úr azon nyilatkozatát, 
hogy a 61-diki városi tisztviselők szintén kiegé
szítő részét képezendik a most összehívandó 61-dik 
évi képviselő testületnek, és ezen nyilatkozatot 
igen igazságosnak, a törvénynyel megegyezőnek, 
és a megyék tekintetében hozott határozattal is 
öszhangzónak tartom. A 61-dik évi képviselő tes
tület, mely most össze fog hivatni, nézetem szerint ! 
nem fog egyebet tenni — különösen a városok
ban — mint a választásoknak előintézkedései iránt 
fog rendelkezni, a szerint, mint 1848-ban az akkori 
tanács és választó polgárság az előkészületekről 
intézkedett. Erre nézve tehát, a t. belügyminiszter 
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úr által előterjesztett szerkezetre nézve azon észre
vételem van, hogy abban az foglaltatik, hogy a 
61-ben alakult képviselő testületek, illetőleg köz
gyűlések — a mi, úgy gondolom, leginkább a ke
rületekre vonatkozik — teszik meg a szükséges 
intézkedéseket mindazon választások körül, me
lyek az 1848: 23, 24, 25. és 26. t. czikkben meg
rendeltetnek. Azt hiszem , hogy tán azon czélt, 
melyre nézve ezen képviselő testületek össze fog
nak hivatni, jobban kifejezné, ha ehelyett: „intéz
kedések," ez tétetnék : „előintézkedések." Ennek 
elfogadását bátor vagyok kérni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt én is részemről úgy értem a mi
niszterijavaslatot, hogy a jelenleg hivatalban levő 
polgármesterek csak a képviselő testületek össze
hívására lesznek utasítva, és az elnökség iránti 
további intézkedés az illető képviselő testületeket 
fogja illetni, ha egyszer összeültek. Ez is magá
ban nagyon megnyugtató; de még megnyugta
tóbb lenne, ha méltóztatnának elfogadni, hogy a 
61-ki polgármesterek hívják össze a képviselő tes
tületeket. Egyébiránt nem oly dolog ez, melyre 
nézve külön indítványt tenni óhajtanék. 

Ismétlem csak azt, hogy ezen szó helyett : 
„intézkedések" az „előintézkedések" szótkivánom 
tétetni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én ajánlom Kiss 
Miklós kéoviselő úr észrevételét a Hajdúkerülete
ket illetőleg. Jó oda tenni: „Hajdúkerület," mivel 
praecisebb. A Hajdúkerületben vannak kerületi és 
városi tisztviselők: ha tehát a kerületi tisztviselő
ket akarjuk érteni, akkor tegyük oda ezen szót: 
„kerületi." (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én részemről óhaj
tanám, hogy maga az összehívás is a 61-ben vá
lasztott polgármester, s illetőleg bíró, vagy kapi
tány, vagy legidősb tanácsbeli által eszközöltes
sék, kik hogy azóta mindnyájan meghaltak volna, 
nehezen hiszem. De hanem méltóztatnak elfogadni, 
kérném azoknak megnyugtatására, kik nincsenek 
jelen e teremben, hanem az ország különböző vá
rosaiban vannak, hogy igen tisztelt miniszter úr 
méltóztassék nyilvánítani azt, a mit, úgy hfezem, 
különben is szándékozik tenni, hogyt . i. itt semmi 
egyéb teendőit nem érti a mostani polgármester
nek, mint hogy magát az összehívást eszközölje, de 
egyátalában nem kívánja, hogy azon képviselőtes
tületek tagja A7agy elnöke legyen. Ha igy méltóz
tatik nyilatkozni, azt hiszem, mindenki meg lesz 
nyugtatva. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Tartózkodás nélkül nyilvánítom, hogy a jelenlegi 
polgármesterek fogják ugyan összehívni a testüle
teket, de semmi egyéb teendőjök nem lesz, mint 
épen összehívni azokat. Addig azonban, mig az új 
polgármesterek megválasztatnak, az előbbeniek 
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folytatják teendőiket, semmi egyéb teendőjök nem 
levén, mint a minisztérium megbízása folytán az 
összehívást eszközölni. Nehézséggel jár a régieket 
megbízni az összehívással, mert meglehet, hogy 
részint elhaltak, részint elköltöztek, részint hiva
talban vannak, és különben -is talán nem mind
nyájan oly pnritánusok, mint fölteszszük. 

KiSS MiklÓS : A belügyminiszter úrnak, nyi
latkozata által indítványom fölöslegessé tétetvén, 
azt visszavonom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a miniszteri javaslatot 
elfogadni azon szóbeli hozzáadással, melyet Ghyczy 
képviselő úr ké r? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a módo
sított 7-dik pontot. Elfogadjuk !) 

MillutinOViCS Szvetozár : A városi és me
gyei törvényszékek és hivatalok közt hatáskörükre 
nézve különbség nem lévén, miután azon érvek, 
melyek a megyei törvényszékekre vonatkozólag 
fölhozottak, a királyi városokra is vonatkoznak: bá
tor vagyok egy módositványt terjeszteni elő, a ki
rályi városokról szóló ponthoz következő mondat 
hozzátételét indítványozva : „A városi tisztújítás a 
telekkönyvi hivatal kezelő személyzetére ki nem 
terjesztetik.0 (Fölkiáltások : Szavazzunk! Marad
jon !) 

N é m e t h K á r o l y : T. ház ! Azt tartom, azon 
•észrevétel , melyet előttem szólott képviselő úr 
^pen jelenben tett, magában megszűnik, mert ezen 
egész miniszteri intézkedés nem akarja korlátolni 
a törvényt, nem akar tulmeraii azon rendszabá
lyokon, melyeket a törvény maga határozott meg 
a választásokra nézve. Miután pedig az 1848-diki 
törvény a városokra nézve egyenesen megnevezi 
mind azon hivatalt, melyet választani kell, és ezen 
hivatalok közt a telekbiró ugyan szintén meg van 
nevezve, a telekkönyvi hivatal egyéb személyzete 
azonban nincs emlitve, igen természetes, hogy azt, 
mi meg van nevezve, meg fogják választani, azo
kat azonban, kik nincsenek megnevezve, és igy a 
telekkönyvi hivatalok személyzetét is választás alá 
bocsátani nem fogják. Én tehát az előttem szóló 
képviselő úr módositványát fölöslegesnek találom. 
(Zaj.) 

H o r v á t h D ö m e : Az utóbbi módositványt én 
sem fogadhatom el, még pedig több oknál fogva. 
(Zaj.) A megyékre vonatkozólag az 1848-ki törvény 
csak helyettesítést, és ideiglen, rendel; ellenben a 
királyi városok irányában határozottan tisztújí
tást rendel, és a közigazgatás és törvényszolgálta
tás mindegyik ágában, kivétel nélkül. Itt tehát ha
tározott törvény mellett ideigdenes intézkedésnek 
nincs helye. Továbbá, akir . városokban a telek-
könyvezés 48 előtt életben levén, ott annak vite
lére több szakember találtatik, é̂s azok hiányának 
és a megszakításnak félelméből a törvény határo

zata ellen intézkedni fölösleges. Az első biróságu 
városokban ismét a telekkönyv vitele a provisorium 
idejéből gyakorlatilag a provisorius törvényszékek 
hatáskörében maradván, azokra nézve törvényho
zásig változás aligha fog történni. Én tehát a mó
dositványt ez úttal a kir. varosakra nézve fölösle
gesnek találom. (Szavazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Szász Károly 
képviselő úr egy módositványt adott be, mely in
kább csak stylaris módosítása a szerkezetnek. 
Ugyanis a második lapon a második és harmadik 
sorban: „e képviselő testületeket" kifejezés után 
be lenne igtatandó: „és közgyűléseket." (Fölkiáltá
sok: Elfogadjuk !) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni e módosit
ványt r (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Ennélfogva e 
szavak hozzájönnek a szerkezethez. 

Ráday László gr. jegyző: Bátor leszek 
most e szerkezetet az elfogadott módosítások sze
rint fölolvasni. (Olvassa.) 

B ó n i s S á m u e l : A fölolvasott szerkezetben 
az mondatik: „a Hajduvárosok és kerületek." Azt 
hiszem, ennek így kellene szólania : „Hajdúkerü
letek és városok." (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (az e szerint meg
igazított kitételt fölolvassa.) 

E l n ö k : A most fölolvasott szerkezetet tehát, 
ez utóbbi módositványnyal együtt, ugy mint azt 
a jegyző úr fölolvasta, méltóztatik a t. ház elfogad
ni? (Elfogadjuk !) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a szerke
zet utolsó pontját.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Ujfalussy Miklós ! 
UjfaluSSy M i k l ó s : T. ház S Mindnyájan igen 

jól tudjuk, sőt teljes ismeretével birunk mindazon 
nehézségeknek, melyekkel, mielőtt az átalakuláson 
keresztülesnénk , még igen sokszor szembe kell 
néznünk. Ezen nehézségek közt én az első sor élé
re állítom az erdélyi ügyeknek szerencsés megol
dását. Hazánk ezen részében hosszú évek sora előtt 
már fölbomlott az egyensúly, és ezen egyensúly 
helyreállítása igen sok államférfiúi tapintatosságot 
igényel. Az ügyeknek kellő fölismerése, a tapinta
tos eljárás, eszély és, gyakorta úgy lehet, erély : 
mind oly kellékek, melyek okvetlenül megkíván
tatnak a rend helyrehozására. Ez természetesen 
nagyobb testületek és igy általunk nem eszközöl
hető. Ennélfogva óhajtanám, hogy mind azt, mi 
itt teendő, tegye a minisztérium, de ne oly szűken 
korlátozott sorban és rendben, mint a hogy a szer
kezetben foglaltatik: miért is én a minisztérium 
kezeit meg nem kötve, bátor lennék egy a minisz
térium hatáskörét annál szélesebben kiterjesztő mó
dositványt a t. ház elé terjeszteni, mely igy hang
zanék : „Az erdélyi viszonyok rendezése iránt, és 
addig is, mig az 1847/8. VH-dik törvényczikk 5-
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dik szakaszára való tekintettel, minél előbb tör
vén yczikk alkottatnék, fölhatalmaztatik a minisz
térium a kormányzás, közigazgatás és törvényke
zés terén szükséges intézkedéseket, saját belátása 
szerint és felelőssége alatt, megtenni." {Helyeslés.) 
Midőn ez indítványomat bátorkodom a ház aszta
lára letenni, kérem egyszersmind a t. házat ennek 
pártolására. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: A 
minisztériumot az előterjesztvény ezen szakaszának 
készítése alkalmával ugyanazon nézetek vezet
ték, melyek előttem szóló képviselőtársam indít
ványában foglaltatnak: ugyanazért, a netalán e 
tárgyban keletkezhető további vitatkozás megelő
zése tekintetéből, helyén látom kijelenteni, hogy 
a minisztérium a t. képviselő' urnák nem annyira 
módosítványát, mint a szövegnek tágabb körvo-
nalozását elfogadja és magáévá teszi. [Helyeslés.) 

Mikó Mihály: Ha a t. ház az erdélyi köz-
törvényhatóságok helyreállítása körül érdemleges 
határozatot hozni, avagy csak a minisztérium föl
hatalmazását körvonalozni kivánta volna is, el nem 
mulaszthatnám a ház figyelmét némely, a törvénye
ken alapuló oly gyakorlatokra fölkérni, melyekre 
nézve Erdélyben a székely székek tiszteik szabad 
választása tekintetében a többi erdélyi vármegyé
től eltérnek; (Zaj) miután azonban a t. képviselő 
úr által beadott módosítvány a t. minisztériumnak 
a teendőkre nézve egészen szabad kezet ád, a t. 
minisztérium által is elfogadtatott, és, úgy látszik, 
ezt a t. ház is hajlandó elfogadni: megkímélem a 
t. ház figyelmét minden további figyelmeztetések
től, melyekre vonatkoztam; bátor vagyok azon
ban kinyilatkoztatni , hogy a rnódosítványhoz 
azon biztos reményben és meggyőződésben járu
lok, hogy a t. minisztérium, mint az általam most 
érintett, valamint minden más erdélyi viszonyok 
iránt, magának a kellő fölvilágosítást megszerez
vén, Erdélyben is a tövényes alapokra való átme
netelt az igazságszolgáltatásban és közigazgatás
ban lehetőleg minden fenakadás nélkül legrövi
debb időben eszközölni fogja. 

Zimmermann András: T. ház! E helyen 
legelőször fölszólalandó, fölemlíthetném azon tényt, 
miszerint három-négy éve, hogy a szebeni ország
gyűlésen alkalmat vettem magamnak hálásan 
megemlékezni azon korszakról, mel}TbenErdély Ma
gyarországnak európailag elismert független ki
rályai alatt állott; de ez nem tartozván szorosan 
a szőnyegen levő tárgyhoz , azt mellőzöm, és rö
videden csak oly argumentumokra fogok szorít
kozni, melyek csekély belátásom szerint alkotmá
nyos szempontból a vitatás alkalmánál nem igen ] 
mellőzhetők vagy félretehetők. (Halljuk !) 

Tagadhatlan tény az, hogy Erdélyben ma 
valami rendszer fenáll; tagadhatlan tény az, hogy 

Erdélyben ma rend uralkodik, és jogtalanság nem 
uralkodhatik. A végrehajtó hatalom csakis belátá
sától föltételezett önkénytől nem függhet, hanem 
törvénytől. Ezen törvények részletezésébe, vala
mint ezen törvényeknek miképeni keletkezésébe 
nem bocsátkozhatom : mert az praktikus eredmény
hez nem vezet. 

Mindenesetre szükséges az alkotmányos kor
mány létezését és működését lehetővé tenni; min
denesetre kötelesség azokat, kik ma még az uniótól 
idegenkednek, megnyerni. Tagadhatlan tény, hogy 
az unió barátai híresztelték mindenütt. hogy ha 
Erdély szorosabb viszonyba jönne Magyarország
gal, nyerni fog az alkotmányos szabadság esz
méje, és ezen alkotmányos szabadság biztosabb 
alapra fog fektettetni. Én személyesen nem hallot
tam, mert nem voltam ott ; de azt bátorkodnám 
mégis — ha informatióim nem csalnak — leg
alább kötelességemnek tartom kimondani — tes
sék azoknak, a kik jobban informálvák, azt ad li-
bítum czáfolni — sok ember van Erdélyben — 
úgy vagyok informálva — ki azt hiszi, hogy az 
adó kevesbedni fog. Az adót a képviselőház —• 
túltevén magát az alkotmányos aggodalmakon — 
megszavazta: mert adó nélkül kormány nem le
het ; mert az első kötelesség, melyet e háznak tel
jesíteni kell: biztosítani alkotmányos létét. Sok 
ember azt hitte, hogy az ujonczok nem fognak oly 
nagy mértékben követeltetni. Ez is meghiúsult. 

Méltóztassanak megbocsátani, hogy ha bátor
kodtam a szőnyegen levő javaslattól eltérni. Azon 
adressek, melyeknek testesített szüleménye a mos
tani független magyar minisztérium, mindig ki
mondották azt, hogy törvényt csak törvény nyel le
het változtatni; és ha nekem föladatul esnék rövid 
szövegbe foglalni ezen sok adressnek tartalmát, 
kénytelen volnék, hivatkozva egy dictiora, melyet 
sok évvel ezelőtt is használtam, egy értelemben 
egy római jogtudóssal azt mondani, hogy ezen ad
ressek nem egyebek, mint variatiója azon a diák 
törvényhozásból eredő fölséges mondásnak: ,, Dig-
na est vox majestatis regnantis legibus se alliga-
tum principem profiteri; adeo de aucíoritate juris 
nostra pendet auctoritas." Ezen dictiora emlékez
tet engem Verbőczynek is azon mondása, hogy a 
fejedelem absolute maga akaratából semmit sem 
tehet, és hogy a király is kénytelen azon törvényt 
respectálni, melyet szentesitett.Yerbőczyként: pá
tere legem, quam tuleris ipse. Ezen közlemények
ből azt bátorkodom közetkeztetni, (Halljttk!) hogy 
csak félreismerhetlen tények által bebizonyitott 
égető, nem kerülhető, alkotmányos létünket kocz-
káztató szükség engedi meg azon eljárást; és ha 
oly szükséget nem hozhatunk föl, veszélyesnek tar
tom azon eljárást, data occasione nem respectálni 

37* 
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azt, hogy törvényt csak törvény által lehet vál
toztatni. 

Én eltérek a szőnyegen levő javaslattól és 
merőben eltérek a módositványtól. 

Én ugyanis abban egyetértek Verbőczyvel, 
hogy a törvények csupán törvények által változtat
hatók, és hogy a törvény ne legyen laquens — 
így fejezi ki magát — azok számára, kiknek ré
szére hozatott. Én nem ismerem azon törvényho
zási motívumokat, melyek a szőnyegen levő minisz
teri javaslatnak ekkénti és ilyetenkénti formulázását 
indokolják; de kénytelen vagyok magamat ahhoz 
tartani, hogy ha ezen miniszteri javaslat, úgy a mint 
formulázva van, elfogadtatik, a minisztérium alkal
masint annak alapján rendeleteket fog kibocsátani. 
Már most milyen jogállása lesz az illető pol
gárnak, ki a minisztériumnak engedni köteles, az 
ilyen miniszteri rendeletek irányában'? Nem lévén 
előtte tudva a törvényhozás indokai, nem fogja ma
gát tájékozhatni azon motívumok fölött, melyek a 
törvényhozásnak ilyen és olyan határozatát idé
zik elő. 

Továbbá oly elastice van az formulázva, hogy 
a minisztérium az által — bocsánat, nem tudom ma
gamat jól magyarul kifejezni—úgyszólván valami 
carte blanche-féle fölhatalmazást kap. (Úgy van! 
Epén az!) Méltóztassanak megbocsátani, ha ez igy 
van, egész erőben áll lelkem előtt azon pillanatnak 
emléke, midőn Kemény Dénes, Fehérmegye korán 
elhunyt követe 1834-dik évi nov. 7-én emlékeztette 
az akkoron összegyűlt országos rendeket azon vész
teljes időpontra, melyben Erdélyország rendéi azon 

•törvényt hozták, hogy a jus ligatumot behozni ti
los, és hogy az alkotmány soha föl ne függesztes-
sék. Én nem beszélek pro momento, és egyetlen esz
me,a melyet itt kifejtettem vagy ki fogok fejteni, sem 
olyan, melyet más alkalommal és más helyen elő ne 
adtam volna. Ha tehát a mostani minisztériumnak 
meg is szavaztatik a határtalan bizalom, ki kezes
kedik arról, hogy — a mint ezt három évvel ez
előtt is mondottam: a miniszterek mennek és jön
nek, de a nemzetek maradnak — mondom, ki ke
zeskedik arról, hogy három hónap múlva ezen 
minisztérium helyén lesz, hogy nem lesz miniszteri 
•erisis, és hogy nem fog lemondani ? (Zaj. Halljuk !) 
Méltóztassanak megbocsátani, midőn én a törvény 
szövegéhez vagy törvényt pótolni czélzó határo
zathoz hozzászólok, soha sem tekintem: ki a mi
niszter, ki nem ; nekem a dologgal van ügyein. To
vábbá szeretem azt, hogy minden polgár tisztán 
tudja, midőn miniszteri rendeletet olvas, vajon a 
minisztérium tartotta-e magát a törvényesen körül
irt, törvényes illetékesség határain belül. Embere 
vagyok a miniszteri felelősség eszméjének, ezt jog
tanulmányom is úgy hozza magával; de embere 
vagyok annak is. hogy a minisztérium soha min

denható ne legyen. (Zaj.) A minisztériumban al
kotmányos szempont szerint két dolog concen-
trálódik : egyik, hogy a végrehajtó hatalom ben
ne, hogy úgy mondjam, mint legfőbb „Behörde" 
mutatkozik; a másik az, hogy a minisztérium a 
parlamentalis többség kifolyása. Minthogy pedig a 
minisztériumnál minden specialitások összegyűl
nek, és a törvények alkalmazásából lehet leginkább 
megtudni azt, vajon azon magasztos czélnak meg
felel-e a törvény, melyért hozatott: innen követke
zik, hogy a minisztérium leginkább értheti, mikép 
kell a fenálló törvényeket javítani, mikép másokat 
formulázni, hogy megfelelhessenek azon czélnak, 
melyért egyátalában törvények léteznek. A sző
nyegen forgó javaslat igen elastice van fogalmazva. 
Elfogadása esetében nem lehet tudni, vajon elő
fordulható esetben a minisztérium szorosan tar
totta-e magát a törvényesen körülirt illetékesség 
határán belül"? Már pedig az áll, hogy alkotmá
nyos országban polgártól engedelmességet csak a 
törvény iránt lehet követelni; törvény kell, hogy 
létezzék, mint Széchenyi István 33 vagy 34 év
vel ezelőtt a „Stádiumban* monda: „Azt kívá
nom, hogy minden ember, ki ez országot lakja, a 
törvénytől függjön, és csupán a törvényre támasz
kodjék; és azt mondja: neki nem kell kegyelem, 
csak törvényesség.* (Helyeslés.) Ezen javaslat oly 
elastice van formulázva, hogy mindent ki lehet 
hozni belőle; és a miniszteri felelősség úgy szólván 
eredmény nélkül említtetik itt, mert utána az van 
téve: „pro arbitrio, belátása szerint." 

T. ház! (Halljuk!) A visszaállítás a 48-diki 
törvények garantiáiról gondoskodott, hogy ez év
ben okvetlen országgyűlésnek kell lenni, mert a 
költségvetés csakis ezen évre van megszavazva; 
másfelől, minthogy a mostani minisztérium kifolyá-

előbb emiitett adresseknek,moraliter nem lehet 
! föltenni lehetőségét annak, hogy a minisztérium az 
| 1868-ra szóló budgetet csakis akkor fogná a ház 
I elé terjeszteni, mikor már két-három hónap azon 
; évből lefolyt, mikor tehát a budgetet pro futuro 
| fölállítani, úgyszólván, lehetetlen is. Tehát min-
| denesetre lesz országgyűlés ezen évben. Addig a 
| minisztérium bővebben fog megismerkedni az er-
| délyi viszonyokkal, melyek nagyon bonyolodot-
! tak és melyekben az ellentétek nagyon élesek, 
j szinte tán némely tekintetben élesebbek bizonyos 

gyászos események folytán, mint Csehországban; 
bővebben fog megismerkedni a kérdésekkel, s a 
fenálló törvényt, törvényjavaslat által, ha hézagok 
mutatkoznak, reparáltatni fogja. 

Az én véleményem a következőben ponto-
j sul össze. (Halljuk!) A módositványt a miniszteri 
| előtérj esztvény utolsó szakaszában, mely Erdélyre 
! vonatkozik, a következőkép formulázom: „Elvégül 
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Erdélyben a közigazgatás és törvénykezés mostam [ 
rendszere a törvényhozás további intézkedéséig fen-
tartatik." (Zaj.) 

Hiszen én nem kívánom ezen állapotot ad in
finitum fentartani, teljességgel nem. (Zaj.) 

Méltóztassék megnyugodni; őszintén megval
lom, csak azért szólaltam föl, hogy e termen belül, 
ós más helven engem senki se emlékeztessen arra, 
hogy tán kötelességem lett volna elmondani, a mit 
elmondanom lehetett. 

Ha a t. ház elfogadja módositványomat, mi 
lesz ennek következése ? (Halljuk!) Az, hogy a fen-
álló rend alapjában teljességgel nem rendittetik 
meg, s a minisztérium, minthogy szorosan a fenálló 
rend mellett — nem normativum, mert részemről 
azt el nem fogadom — meg fogja ismerni, minők 
Erdélyben a reális viszonyok, és minő hézagok 
vannak, azon helyzetben lesz már 3 — 4 hónap 
múlva, hogy törvényjavaslatot terjeszthet a ház elé, 
és a ház bizonyosan képes lesz, hogy úgy szóljak, 
„den Sturm zu besehwören." De időt kell engedni 
az embereknek, hogy az uj helyzetbe, melybe jön
nek, beletalálják magokat. 

É n tehát bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani módositványomat. 

Teleki Domokos gr.: (Halljuk! Halljuk!) 
Méltóztatnak megengedni, ha e t. házban legelő
ször egy oly tárgy fölött szólalok meg, mely igen 
közel áll szivemhez. De mindenekelőtt legyenek 
meggyőződve, hogy kerülve minden érzelgést, a 
lehető legnagyobb hideg vérrel magához a tárgy
hoz kivánok szólani. 

Legelsőben is, t. ház, az előttem szóló indít
ványozó úrnak indítványában egy roppant logi
kai ellentét, egy nagyszerű anaehronismus létezik. 
Ugyanis azt mondja ő, hogy jelenleg az Erdély
ben létező törvényes rendszer meghagyatik. Azt 
kérdem tőle, mi Erdélyben a törvényes rendszer ? 
Azt kérdem tőle, vajon a mi Erdélyben a közigaz
gatásnak és törvénykezésnek terén létezik, törvé
nyesen létezik-e vagy sem ? És ha igen tisztán áll az, 
hogy azok, a miket ő törvénynek mond, azok mind 
felsőbb rendeletek nyomán léteznek, akkor, azt hi
szem, magának az indítványnak kell összeroskadni, 
mely maga magában ellentétet foglal. (Helyeslés.) 

Azt kérdem a t. indítványozó úrtól, hogy 
Erdélyben a törvényhatóságok összeállítása a tör
vények nyomán történt-e, vagy pedig csupán csak 
felsőbb rendeletek nyomán ? T. ház! miután Er
délyre is ránehezedtek, sokkal nagyobb mérték
ben, az időnek terhei, mint Magyarországra ; mi
után ott is majdnem tizenkét éven keresztül tör
vény helyett csak rendeletek léteztek : végre létre 
jött ott egy bizonyos intézvény, a mely alkotójá
tól, gr. Nádasdytól, a „Nádasdy-alkotmány" nevet 
vonta magára. (Derültség.) Azt hiszem, t. ház, mi

helyt ezen nevet említem, megértenek engem ab
ban, hogy valami nagy népszabadságról (Derült
ség), valamely fényes, a nép javára tett intézkedés
ről szó nem lehet. (Igaz!) És, t. ház, miután még 
ezen „Nádasdy-alkotmány" is a törvényhatósá
goknak bizonyos, igen szűk korlátok közötti vá
lasztást megengedett, ma már ezen „Nádasdy-al-
kotmány" sem létezik. (Derültség.') Mert, t. ház, 
ezt is megsemmisítette azon körülmény, hogy a 
kormány nyomása azon szegény kis országon ak
kora volt, hogy azon nagy nyomása még a „Ná-
dasdy-alkotmány" mellett is tudott valami ellen
hatást kifejteni. í g y tehát, t. ház, világos, hogy 
Erdélyben a magyar alkotmánynak fő istápja, a 
törvényhatósági rendszer nem csak hogy nem tör
vény szerint létezik, hanem valójában nem léte
zik. Már kérem, ennél csakugyan kevesebbet bírni 
az alkotmányos életből nem lehet. 

Tovább megyek, t. ház, és bátran el merem 
mondani, hogy nem csak a közigazgatás, de az 
igazságszolgáltatás tényezői is nem törvényesen, 
hanem felsőbb rendeletek nyomán léteznek, vagy 
pedig úgy léteznek, hogy miután állítólagos tör
vény szerint fölállittattak, felsőbb rendeletek által 
újból másként intéztettek. í gy , t. ház, az 1863-ki 
országgyűlés — melynek törvényességét maga 
fejedelmünk is kétség alá vonta akkor , midőn 
utána a törvényhozásnak régibb alakját állította 
vissza — mondom, ezen országgyűlés alkotott egy 
főtörvényszéket Erdély számára, s az 1863-diki 
törvényben ki van mondva, hogy ezen törvény
szék létezzék Bécsben. A ki Erdély közelebbi tör
ténetét ismeri, igen jól tudja, mily küzdelmek kö
zött ment keresztül az 1863-diki országgyűlésen is a 
kormány azon óhajtása, hogy az országos legfőbb 
törvényszék ne Erdély kebelében, hanem Bécsben 
létezzék. És, t. ház, a königgratzi csata után nem 
sokkal egy felsőbb rendelet következtében Bécs
ből Erdélybe ment vissza e fó'törvényszék, azon 
világos törvény ellenére, mely annak helyét Bécs
ben tűzte ki. 

Előttem szóló t. követtársunk arra hivatko
zott, és állításának igazolására azon elvet hozta 
föl, miszerint Magyarországban törvényt csak a 
fejedelemnek és a nemzetnek közegyetértéséből 
hozhatni. Azt kérdem most, t. ház. vajon ama rendele
teken és törvényeken, melyek 48 óta Erdélyben lét
rejöttek, rajta van-e a törvényesség ama typusa, és 
azon törvények nem nyilvános ki gúny olásai-e azon 
axiómának, mely nem csak Magyarországnak, ha
nem minden alkotmányos ország fő életelve, mi
szerint törvény ne alkottassák máskép, mint a fe
jedelem és nép által? 

Én tehát azt kérdem, t. ház, hogy miután 
Erdélyben 48 után ily törvények nem léteznek, 
a melyek pedig tényleg keletkeztek, a kormány-
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nak egyoldalú rendeletei folytán részint létre nem 
jöttek, részint megbuktak, részint visszahúzattak : 
azt kérdem, t. ház, hogy ily viszonyok közt hibá
zik-e a ház. midőn a felelős minisztériumot meg
bízza arra, hogy addig is, mig a régi törvények 
és alkotmány alapján Erdélyben is a törvényes 
élet létre jöhet, hogy addig is, mig Erdély múlt
jával egyfelől, és Magyarország jövőjével másfe
lől megfelelő törvényes alap jönne létre, addig is 
a minisztérium intézkedhessek azon tömérdek — 
merem mondani — lomnak eltisztitásában, mely 
Erdélyben csaknem 20 év alatt összegyűlt? 

Nincs itt arról legkevésbbé szó, hogy Erdély
nek régi rendszere, Erdélynek régi törvényei leg
kevésbbé is kétség alá vonassanak. Hiszen tisztán 
kifejezi a 47-diki 7-dik t. czikk, miszerint mindaz, 
mi az egyesülésnek nem áll ellene, és másfelől 
Erdélyre nézve kívánatos, mindazt Magyarország 
elfogadja. Tisztán ki van mondva a 48-diki 1. t. 
czikkben, hogy mindaddig, mig a törvényhozás 
útján más történhetik, Erdélyországra nézve fön-
tartandó a közigazgatásban és igazságszolgáltatás
ban még a személyzeti rendszer is. Igen de, t. ház! 
ezen törvény nem a mostani időkről szól, hanem 
szól a 48 előtti időkről. Ebből tehát képtelenség 
azt következtetni, hogy azon törvények által min
den azután keletkező törvénytelenségek, igazság
talanságok , törvényen kivüli rendeletek föntar-
tandók. Azt hiszem, a t. házban nem fog akadni, 
ki ezt akár helyesnek, akár szükségesnek fogja 
találni. (Helyeslés.) 

Ennélfogva én, t. ház, teljes mértékben járu
lok azon módosítványhoz, melyet itten egy t. tag
társunk fölhozott, és a melyet a minisztériumnak 
egy igen tisztelt tagja magáévá tett. És pedig, t. 
ház, nem azért fogadom el azt, mintha én Erdélyre 
nézve ennél valami jobbat, valami megnyugtatób-
bat nem tudnék gondolni; hanem azért fogadom 
el, mert bízom a minisztériumban, hogy figye
lembe véve Erdély helyzetét és viszonyát, azt, a 
mi most megtehető, meg fogja tenni. (Helyeslés.) 
T. ház! igen különös volna, hogy miután a köze
lebbi napokban folytatott munkásságunk alatt 
figyelembe vettük, hogy a kormánynak szükséges 
biztosítása és megszilárditása mellett a proviso-
rium alatt létrejött legnyomasztóbb törvénytelen
ségek, kihágások orvosoltassanak addig is, mig az 
országgyűlésnek módja lesz a törvényhozás ren
des útján segíteni, mondom, igen különös volna, 
ha akkor ama reménytől a t. ház Erdélyt fosztaná 
meg, melyről tisztán áll, melyről a történelem már 
kimondotta, de még világosabban ki fogja mon
dani, hogy amaz időközben a birodalomnak leg-
mostohábban kormányzott országa volt. (Helyeslés.) 

T ó t h TilmOS j e g y z ő *. Thury Gergely! 
T h u r y G e r g e l y : En óhajtottam volna, hogy 

hazánk rendezésénél semmi különbség se tétessék 
a Királyhágón innen és azon tul fekvő rész közt; 
de ismerve Erdély viszonyait, e viszonyok ismere
te tökéletesen igazolja előttem a miniszteri előter
jesztést, s ez indított engem is arra, hogy azt Uj-
falussy Miklós képviselő társunk indítványával el -
fogadjam. 

Most Zimmermann képviselő urnák vagyok 
bátor megjegyezni azt, hogy előadott alkotmányos 
fogalmaival tökéletesen ellenkezik az, a mit kívánt. 
0 azt mondja, hogy a törvényeket tiszteli, és azt 
mondja, hogy Erdélyben a jelenlegi állapotot fön 
kívánja tartani. Már, uraim, a ki az Erdélyben je
lenleg uralkodó kormányrendszert törvényesnek 
nevezi, sajnálom annak az alkotmányosságról való 
fogalmát. (Helyeslés.) Másodszor fön kívánja tarta
ni a jelen törvénytelen hatalomnak, vagyis a kor
mánynak jelen rendszerét, és irtózik a jelen törvé
nyes kormánynak ott teendő rendelkezéseitől. 

Ismétlésektől óvakodni kívánván, e két kor
mány közt a különbséget,fölösleges körvonaloznom, 
és egyszerűen az előterjesztett miniszteri javaslatot 
az elmondott értelemben pártolom. (Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Trauschenfels Emil! 
Trauschenfels Emil: T. ház! (Halljuk!) 

Teleki Domokos gr. t. képviselő társunk azon ag
godalmakat megczáfolván , melyeknuk Zimmer
mann képviselő úr kifejezést adott, nem akarom 
hosszasan fárasztani a t. ház türelmét; azonban 
mégis kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
egész készséggel és megnyugvással elfogadom Uj-
falussy Miklós t. képviselő társunknak a t. minisz
térium javaslatára nézve beadott módositványát. 
(Helyedés.) 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő : Zeyk Károly ! (Hall
juk !) * 

Zeyk K á r o l y : T. képviselőház! Nagy-Sze-
ben városa érdemes követe kívánja, hogy Erdély
ben a törvényes rendszer föntartassék. Uraim, azt hi
szem, bajosan lehetne a világon országot találni, 
mely 18 év alatt annyi rendszeren ment volna ke
resztül, mint Erdély. Előbb katonai kormányzat 
volt, azonban csak mint átmeneti időszak, de há
rom évig tartott. Azután következett apróvisorium, 
mely provisorissimumnak neveztetett, mert rövid 
időre a második provisorium következett. Követ
kezett azután a definitivum, mely, gúnyára nevé
nek, legrövidebb ideig tartott. (Derültség) Majd 
6i-ben alkotmányos élet mutatkozott; bekövetkez
tek a 61-díki idők, de csak azért, hogy csakhamar 
amaz u. n. Nádasdyana constitutió hozassák be. 
Ez is csakhamar elenyészett, úgy hogy 18 év alatt 
7 rendszer vonult keresztül Erdélyen. Hogy pedig 
a bábeli zavar még nagyobb legyen, különböző el
osztásokat tettek. Háromféleképen osztották föl 
Erdélyt ezen rövid idő alatt. Más elosztás volt tör-
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vénykezési szempontból, más kormányzati, és más 
a katonaállitás szempontjából, úgy, hogy volt hely
ség, mely ezen elosztás szerint három különböző 
hatósághoz tartozott. Már most kérdem Szeben 
városa érdemes képviselőjétől: ezen rendszerek kö
zül melyik a törvényes? Talán az, mely jelenleg 
fönáll? S talán azért, mert a 63-diki országgyűlés 
némileg befolyt ezen rendszer hozásába, azon or
szággyűlés, mely csupán a törvény ellenére volt 
összehíva és melyen a magyar és székely nemzet 
részt sem vett? 

Én nem kívánom a t. ház figyelmét hosszasan 
fárasztani. {HaUjibk! Halljuk!) 

Azt hiszem, ha a régi rendszer helyre volna 
állitható, mindenesetre az lenne kötelességünk, hogy 
a t. házat arra kérjük, hogy a régi törvényes rend
szer folytattassék és állittassék vissza. De azon zi
vatar, mely hazánkon keresztülvonult, lehetetlen
né teszi ezt. Azt hiszem, helyesebbet s az országra 
nézve megnyugtatóbbat nem tehetünk, mint ha a 
minisztériumra bizzuk azt, hogy a kihágásokat e 
rendszerekből távolítsa el, s egyátalában arra bíz
zunk minden teendőt, és azt hiszem, ez lesz a leg
jobb átmeneti ut. Én nem félek a minisztériumtól, 
mert az felelős; ha pedig bármi olyat tenne, mi az 
ország édekével ellenkezésben volna, bárki által 
és bármikor itt e házban felelősségre vonható. 

Ezeknél fogva pártolom Ujfalussy képviselő 
úr módositványát. (Éljenzés.) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! A túlsó oldal
ról Zimmermann képviselő tásunk által beadott in
dítványt nem fogadom el, nézeteit magamévá nem 
tehetem. 

A t. képviselő úr az alkotmányosságra hivat
kozik, és azt mondja, hogy föntartandó az , a mi 
Erdélyben van; az alkotmányásságra hivatkozik, 
és hogy annál nagyobb nyomatéka legyen szavai
nak, egy Erdélyben nyomatékos nevet emlit, né
hai atyám nevét, mely számomra kétszeres nyo
matékkal kell, hogy birjon, mint mások előtt. Meg
döbbentem, midőn először halottam említeni, mit 
fog mondani? Es utoljára kisült, hogy oly mon
datról, oly tételről van szó, melyhez — azon csa
ládi tiszteletet nem is tekintve, melylyel néhai 
atyám emléke iránt tartozom — jelenleg is, mint 
politikus, leghatározottabban csatlakozom, és ugy 
gondolom, éltem fogytáig fogok csatlakozni, t. i. 
hogy nem kell megszakasztani a jogot a rendes tör
vénynek szabályain kívül, hogy nem kell fölfüg
geszteni az alkotmányt. Az igen helyes; de kér
dem: ki akarja Erdélyben az alkotmányt jelenleg 
fölfüggesztem ? Vajha se Erdélyben, se Magyar
országon föl ne függesztetett volna az alkotmány 
ezelőtt vagy 18 évvel! Ama keserves idők emlékei
ről nem akarok szólani. Istennek hála eljutottunk 
azon forduló ponthoz, melynél már remélnünk le

het, hogy legközelebbi időben helyre lesz állítva 
az alkotmány, és emez átmeneti időszakot rendezni 
a jelenlegi föladat. 

Emlékeztet Zimmermann képviselő úr arra, 
hogy törvényt csak törvény által lehet módo
sítani, és csak az maradhat fön, mi törvény által 
módosíttatott. Kérdem én : a mi jelenleg- Erdély
ben fönáll , akár a közigazgatás , akár a tör
vénykezés mezején, az, az első betűtől utolsóig, 
törvényen alapszik-e? Hivatkozik az 1791-dikitör
vénynek azon szakára, mely arról szól, miként 
kell a törvényt megváltoztatni, miként módosítha
tó? miként magyarázható és értelmezhető az? 
{Elénk helyeslés.) Hivatkozhatik tán a 48-diki tör
vényekre, hogy azokat mentse, melyek jelenleg 
Erdélyben fönállnak ? Én ezt kétségbe vonom. 

Legkevésbbé sem szándékom törvényt törvé
nyen kívül megsemmisíteni; hisz a jogfolytonos
ság egyedüli életelve minden constitutionalis ál
lamnak. De nem is arról van szó, hogy megszün
tessük a törvényt, hanem hogy a mostani rendkí
vüli, nagyon törvénytelen állásból miként lehetne 
az átmenetet úgy rendezni, hogy azután törvényes 
térre jussunk ? Érre vonatkozólag tette a miniszté
rium ajánlatát. 

És én meg vagyok győződve, hogy a minisz
térium épen úgy fogta föl ezen helyzetet, valamint 
én fölfogom azt, és fölfogják átalában azok , kik 
hasonlag alkotmányos embereknek nevezik mago
kat, habár nem is azon értelemben, mint Zimmer
mann képviselő urnák tetszett magát nevezni, ha 
csakugyan törvényesnek mondja azt, mi jelenleg 
Erdélyben fönáll. {Helyeslés.) Meg vagyok győ
ződve, mondom, a feló'l, hogy a minisztérium úgy 
érti a törvényt, mint én; de egyszersmind meg 
kell vallanom, hogy némi aggodalmat keltettben
nem azon fogalmazás, mely eredetileg a miniszteri 
előterjesztésben foglaltatott,mert ez némilegugy tűn
hetett volna föl egynek vagy másnak — ámbár én 
azt hiszem, hogy ez nem volt alatta értve — mint 
ha megszentesitése volna a jelenleg a közigazgatás 
és törvénykezés mezején fönálló rendszernek. Azon 
fogalmazás, melyet Ujfalussy képviselő társunk 
hozott indítványba, tisztába hozza, hogy ez nincs 
czélba véve. 

Senki azt, a mi jelenleg Erdélyben, habár 
tényleg, fönáll, nem kívánhatja föntartatni mint tör
vényest. De kétlem azt is, hogy Zimmermann képvi
selő társunk azt teljesen rendnek, tökéletesen meg
nyugtató viszonyoknak mondhatná. Az, a mi most 
jelenleg Erdélyben tényleg fönálll, az octroyált ren
deletek alapján áll fön, s azt törvénynek nem le
het mondani. 

És én ezen mostani rendkivülileg abnormis 
viszonyokból az átmenetre a rendes viszonyokba 
nem látok más utat, mint szabad kezet engedni a 
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minisztériumnak, megtehetnie mindazt, mit az át
menetre szükségesnek tar t ; miután pedig világo
sabban körvonalozza és tágasabb hatáskört enged 
a minisztériumnak azon fogalmazvány, melyet 
Ujfalussy képviselő úr ajánlott, mint az, mely a 
miniszteri javaslatban eredetileg ben foglaltatik: 
azt elfogadom, és azt hiszem, hogy ezzel törvényt 
nem másítok. (Éljenzés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Zimmermann képviselő urnák, mint 
indítványozónak utoljára lesz joga még egyszer 
szólani. 

Dimitrievics Milos jegyző: Hodosiu Jó
zsef ! 

Hodos iu JÓZSef: Nem szólaltam volna föl, 
ha Erdélyről nem volna szó; és nem szólaltam 
volna föl, ha a t. ház a tegnapi napon Macellariu 
erdélyi képviselő előadását kihallgatta volna: mert 
akkor meghallottuk volna, mily álláspontot akar
nak az erdélyiek jelen országgyűlésen elfoglalni. 

Távol legyen tőlem, hogy én az ő álláspont
juknak magyarázatot akarjak adni, vagy hogy azt 
constatáljam; sőt csak saját egyéni véleményemet 
fogom kifejteni. 

Én úgy hiszem, veszélyes eljárás volna, és 
csak alkotmányunkat koczkáztatjuk, ha Erdélyről 
is mindenütt csak quasi per tangentem akarunk 
rendelkezni, és azt végzéseinkbe behozni, mint Pi
látust a credoba. Én úgy hiszem, az unió érdemle
ges tárgyalásáig és bevégzéséig Erdélyre nézve 
tényleg incompetensek vagyunk erdélyi ügyekre 
nézve törvényeket hozhatni. 

Ugyanis az 1865-dik évi deczemberhó 15-én 
kelt, Erdély országgyűléséhez intézett kegy. kir. 
leirat által amaz országgyűlés csak elnapolva, nem 
pedig eloszlatva lőn, s abban az erdélyi képvise
lőknek csak megengedtetik, de nem hagyatik meg 
a jelen pesti országgyűlésre megjelenhetni, és 
megengedtetik csak akként, hogy a koronázási 
actuson jelen lehessenek, nem pedig, hogy a tör
vényhozásban, mint tényezők, részt vegyenek; 
azonkívül ama kegy. kir. leirat épségben és sért-
hetlenül tartja fen az 1863/4-diki szebeni ország
gyűlésen hozott és megszentesitett törvényeket. 
Ezt mindnyájan tudjuk; de tudjuk azt is, hogy va
lamint Magyarország gyűlése az 1865-diki deczem-
ber 14-én kelt kegy. trónbeszédben, úgy Erdély 
országgyűlése az 1865-dik évi szeptember 1-énkelt 
legfelsőbb kir. leirat által, egyaránt és külön-kü
lön, szólittattak föl arra, hogy az 1848-diki uni-
onalis törvényczikkeket revisio alá vegyék ak
ként, hogy az által mind a birodalom, mind a két 
ország, mind pedig a különböző nyelvű nemzetek 
érdekei biztosítva legyenek. Vagy talán ama trón
beszédnek, s ama kegy. kir. leiratnak nincs már 
semmi érvénye ? Hiszen épen azokra történik hi
vatkozás a f. é. febr. hó 17-dikén kelt, Haller erdé

lyi kanczellárhoz és gr. Andrássy Gyula minisz
terelnökhöz intézett legfelsőbb kéziratokban is. De 
azonkívül, valamint az 1861-dik évijul. 21-dikén 
kelt, Magyarország gyűléséhez, úgy az 1863-dik 
évi szept. 5-én Erdély országgyűléséhez indított 
legfelsőbb kir. leiratokban elismertetik és kijelen
tetik, hogy az unió „az erdélyi szász és román nem
zet szabad beleegyezése nélkül lőn elhatározva" és 
azon „unió soha teljes törvényerőre nem lépett, s 
az egyoldalulag hozott határozatok kihirdetése után 
tettleg fölbomlott." És törvényerőre nem is emel
kedhetett, miután nem bir minden törvény szabta 
kellékkel; és tettleg jogszerűen s törvényesen föl
bomlott az 186%-diki erdélyi országgyűlés tar
tásával, és az abban hozott törvény ek erejénél fog-
va i s ; úgy szintén fölbomlott még az 1865-diki 
erdélyi országgyűlés tartásával is. 

Ezeknél fogva tehát az unió nem bevégzett 
tény. 1848 után pedig oly közjogi változtatások 
jöttek létre Erdélyben, hogy az uniót még akkor 
is, ha bevégzett tény volna, uj és érdemleges tár
gyalás alá kell venni, s az valamint a magyaror
szági, úgy az erdélyi külön országgyűléseknek 
komoly megfontolás tárgyát képezheti. 

De mindezekhez még hozzá kell adnom azt, 
hogy az erdélyi képviselők a jelen pesti ország
gyűlésre nem az 1848-diki magyarországi V-dik 
(választási) törvényczikk alapján, hanem az erdé
lyi II-dik t. ez. szerint lettek megválasztva; mely 
törvényezikkek nem csak hogy lényegben külön
bözők, miután az első a népképviselet alapjára 
van fektetve, az titóbbi pedig fentartja a 48-dik 
előtti feudális rendszert, de sőt ez utóbbi a fejede
lem által sincs megszentesitve, s igy törvényerővel 
nem is bir. Én pedig alkotmányos országban nem 
képzelhetek magamnak oly egységes és közös or
szággyűlést, mely két, egymástól egészen különböző 
választási törvények alapján alakulhasson, jogsze-
rüleg határozhasson és törvényeket alakithasson. 

Ezekből kiindulva, én azon véleményben va
gyok, hogy az erdélyi képviselők, mint a kiknek 
csak a koronázási actusra engedtetett meg ide meg
jelenhetni, nem képezhetik jelen törvényhozásunk 
constitutiv részét, valamint, hogy ennek határoza
taiban, vagy tanácskozásaiban, s törvények alko 
tásában részt sem vehetnek. 

Én az unionalis kérdést, vagy Magyarország-
és Erdély összeköttetését csak ugy képzelem meg
oldhatónak, ha mind a két ország külön és önálló 
országgyűlései országos küldöttségeket neveznek 
ki, és ezek alapítják meg azt közösen, a külön or
szággyűlések jóváhagyásának fentartása mellett, 
mint ez például Magyar- és Horvátország közt tör
tént vagy történik. 

Ugyanazért azon óhajomat fejezem ki, vajha 
a kormány azon működnék, hogy Erdély ország-
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gyűlése hová hamarabb összehivassék. Ez által Er
dély aggodalmai megszűnnének, és minden nyelvű 
nemzetei egész őszinteséggel, erővel és odaadással 
arra működnének, hogy az unió nagy és életkérdése 
mindannyiunk megnyugtatásával egyszer valahára 
megoldassék, és a kapocs, mely e két ' országot 
összeköti, állandóan és tartósan megállapittassék. 

Mindezeknél fogva én a szőnyegen lévő minisz
teri előterjesztés vég pontját kihagyandónak vélem ; 
de miután Zimermann részéről egy módositvány 
nyújtatott be, mely az én nézetemmel is némileg 
megegyez, ezen módositványt pártolom. (Zaj.) Egy
szersmind kérem ezen nyilatkozatomat elmondott
nak tekinteni minden oly kérdésekre nézve, me
lyekben Erdélyről szó tétetnék. {Zaj.) 

HOSSZÚ JÓZSef: T. ház! Mindenekelőtt az 
Ujfalussy képviselő társam által indítványozott, 
és a minisztérium részéről el is fogadott módosit
ványt pártolom: pártolom pedig azért, mert meg 
vagyok győződve, hogy csak is igy lehet Erdély
ben az alkotmányt minél előbb életbe léptetni. 

Ez alkalommal engedjék meg. uraim, a Zimer
mann és Hodosiu urak által fölhozott érvekrené ze-
teimet elmondani. 

Hodosiu képviselőtársam azt mondotta, hogy 
az unió talán nem bevégzett tény. A ki az 1791-
diki 7-dik t. czikket olvasta, meg kell hogy győződve 
legyen arról, hogy az 1848-diki országgyűlés jo
gában volt az uniót kimondani; megkell győ
ződve lennie arról, hogy mindazon tények, me
lyek az unió törvénye kikerülésével történtek, tör
vényellenesek : következőleg az unió törvényessége 
többé kérdés tárgya nem lehet. Érteném én, ha azt 
mondanák, hogy az unió keresztülvitele körüli 
szabványok ezen gyűlésen állapitandók meg, kö
vetkezőleg hogy Erdély e czélra van ide híva; de 
nem értem azt, hogy mi csak a koronázás véghez 
vitele végett jöttünk volna ide ; nem értem azt, hogy 
nekünk az idejövetel csak meglett volna engedve, 
mert épen 1865-dik évi decz. 25-én a király ő fel
sége az erdélyi királyi guberniumnak a követke
zőket parancsolja meg: „Ennélfogva nektek kegyel
mesen meghagyjuk, hogy a megyékben és vidé
kekben, Naszód vidékét is ide értve, a székely és 
szász vidékekben, a királyi városokban czélszerüen 
rendelkezzetek, hogy a követek megválasztása, az 
1848-diki II-dik törvényczikk értelmében, mielőbb 
végrehajtassék, és hogy a -megválasztott követek 
a már folyamatban levő magyar országgyűlésre 
azonnal elküldessenek." Azt kérdem én, hol van itt 
kimondva, hogy nekünk e gyűlésben részt venni 
csak meg van engedve ? hol van az mondva, hogy 
nekünk csak a koronázás keresztülvitele végett 
van a részvétel megengedve? — A fölhozott kir. 
leirat azon szavai, hogy a választások rögtön vi
tessenek keresztül, és hogy a megválasztott kép-
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j viselők a már folyamatban levő magyar országgyü-
! lésre azonnal elküldessenek, parancsot, nem pedig 
I megengedést foglalnak magokban. 

Az igaz, hogy az erdélyi országgyűlés csak 
I el van napolva. De sajnos, ez más okból történt: ez 

azért történt, hogy ezen országgyűlésre nyomás 
gyakoroltassák, hogy az országgyűlés engedéke
nyebb legyen a közös ügyek tárgyalásánál. Azért 

1 ez elnapolást érvnek fölhozni igen is hibás eljá
rásnak tartom. 

Zimermann és Hodosiu urak magokat alkot
mányosaknak mondják: azért nagyon sajnálom, 
hogy ők mint ilyenek Erdélyben a most létező 
rendszert továbbra is fen akarják tartani, miután 
az nem egyéb, mint a Bach-féle absolutismus foly
tatása, sőt ha jól megtekintjük az erdélyi politikai 
administratiót, az igazságszolgáltatást, azt kell mon
danunk, hogy az sokkal roszabb, mint Bach alatt 
volt. Mert a jelenlegi tisztviselők két harmada nem 
érti kötelességeit, azért" hivatalos teendőiket vagy 
nem tejesitik vagy roszul teljesitik, az adót és ka
tonákat fölhajtják, de azzal, hogy a birtok szentsége 
megőriztessék, nem sokat gondolnak. Az igazság
szolgáltatás pedig roszabb a rosznál, mert a, legki
sebb perek, melyek elintézésére alig szükséges 48 
órai idő, három-négy esztendőt hevernek, a miért 
is mikorra a per elintéztetett, a fölperes elvesztette a 
per substratumát. Nem hiszem tehát, hogy akár 
Zimermann, akár Hodosiu képviselőtársam ezen ál
lapotot komolyan továbbra is fen kívánja tartani. 

A mi a 63-diki törvényeket illeti, ezek között 
jók is vannak: azért meg vagyok győződve, hogy 

| a minisztérium, melyet mi most fölhatalmazunk, 
mind azt megteszi, a mit jónak és igazságosnak lát, 
és a mi azon törvényekben jó és igazságos van,bi
zonyosan keresztül is fogja vinni. 

Ezekből kiindulva azon kéréssel zárom be be-
szédemet.hogy a minisztérium,valamint mindenben, 
úgy az erdélyi ügyben minél hamarabb intézked
jék, és biztosítom a minisztériumot, hogy az igaz
ságos rendeletek Erdélyben örömmel lesznek fo
gadva, és az erdélyiek legbiztosabb támaszai lesz
nek a minisztériumnak. (Helyeslés?) 

I B o r l e a Zs igmond: T. ház! Véleményem 
szerint se ezen évben, se tavaly nem tétetett le e 
ház asztalára ártatlanabb és jobbakaratú indít
vány, mint Zimmermann kéjaviselő társamé. (De-
rwfoé^f.)Zimmermannképviselő társam azt monda, 

] hogy ezen inditványt azért teszi, mert — a mint ő 
informálva van, és hiszem, hogy jól van infor
málva — Erdélyben jelenleg aggodalmak vámsak, 
hogy ne mondjam, izgalmak, és én e tekintetben 
vele tökéletesen egyetértek. 0 azt hiszi, és én is, 
hogy mindaddig; mig e tekintetben a t. miniszte-

' rium törvényjavaslatot fog előterjeszteni, addig 
opportunitási szempontból nagyon kívánatos lenne> 
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hogy az ottani törvényhatóságok hagyassanak úgy, 
a mint jelenleg vannak. Azt mondják némelyek, 
hogy ott nagy rendetlenség van, azt mondják, 
hogy ott nincs törvény, Ezt könnyű mondani, de 
nehéz bebizonyítani: mert , hogyne volna íör-
vény ? Hiszen nem is képzelhető állam, a hol tör
vény ne volna, mert a hol törvény nincs, ott anar
chia s forradalomnak kell lenni; már pedig tudjuk, 
hogy Erdélyben jelenleg se anarchia, se forradalom 
nincs. 

Azt mondják némelyek, hogy az 1863-ban a 
szebeni országgyűlésen hozott törvények semmi
sek. Azt nagyon nehéz volna megmutatni, hogy 
törvényesek-e vagy nem ezen törvények ? (Derült
ség.) Miért nehéz ? Mert a magyarok azt mondják, 
hogy törvénytelenek; a románok és szászok egy 
része azt mondja, s az elsőkkel magam is azt mon
dom, hogy törvényesek, és úgy hiszem. 

Teleki Domokos képviselő azt mondja, hogy 
a jelenlegi állapot felsőbb "rendeletek alapján léte
zik, tehát meg kell változnia. De kérdeni én, ha 
ez ideig fön lehetett tartani ezen állapotot minden 
káros befolyás nélkül, mért ne lehetne azt még 
3—4 hónapig fentartani? Tegyük föl, hogy a 
most Erdélyben fenálló rendszer felsőbb rendele
tek s nem törvények szerint áll fen: kérdem én, hogy 
az egyenes és nem egyenes adók — csak egy jó 
öreg finanez tudná szép rendben elmondani —azon 
adónemek, melyeket a ház megszavazott, a magyar 
s erdélyhoni érvényes törvényekben föltalálha
tók-e ? Ú g y hiszem, hogy sehol; mind a mellett 
megszavaztuk: megszavaztuk azért, mert azt mond
tuk , hogy pénz nélkül nem lehet kormányozni. 
{Igaz!) Kérem, ha ezt megszavaztuk szükségből, 
miért ne lehetne az erdélyi fönálló rendeleteket 
3 — 4 hónapra opportunitási szempontból megtar
tani, nem látom át : mert ha pénz nélkül nem lehet 
kormányozni, szintúgy — nem mondom épen, 
hogy nem lehet, de igen nehéz megelégedetlen né
peket és országokat, habár ideiglen is, kormányoz
n i ; sokáig azonban, mondhatom, hogy elégedetlen 
országot kormányozni nem lehet. Ha tehát ezen 
inditvány el nem fogadtatik, attól tartok, hogy ez 
által megint súrlódások és kellemetlenségek fognak 
előidéztetni; holott ha egy pár hónapig, mig az unió 
kérdésével tisztába jövünk, várakozunk, azon aggo
dalmak el fognak oszlani. 

Zeyk képviselő úr azon argumentumot hozta 
elő, hogy Erdélyben ideiglenes szervezés kell azért, 
mert ott sok ideiglenes és változó rendszer volt, s 
ekkor vagy egy tuczat ideiglenes szervezetet sorolt 
elő, melyeket én elsorolni nem tudok: én tehát 
épen t. Zeyk képviselő úr ezen argumentuma által 
erősítem, hogy mindaddig, mig az unió kérdése, 
mely nem bevégzett tény, törvény által végleg el
intéztetik, az erdélyi helyhatóságok, törvénykezé-

I sek s dicasteriumok maradjanak in statu quo, mert 
I ugyanis a miniszteri fölterjesztés szerint ezen ideig
lenes szervezés csakis a törvényhozásnak e tekin
tetben" végleges elhatározásáig maradván, világos, 
hogy ezen uj szervezés által a provisorium s vál
tozó rendszerek hosszú sora megszaporittatnék. 

Azérttehát, opportunitási szempontból, a népek 
| s erdélyi nézetek kellő megnyugtatására s a közös 
j haza nyugalma- és boldogságára, mit szivemből 

kívánok, jelenleg Erdélynek jobbat nem tehetek, 
mint azt, hogy Zimmermann képviselő társam mó-
dositványát pártolom. 

Széke ly G e r g e l y : T . képviselőház! A Zim
mermann képviselő úr által fölhozott alkotmányos 
szép elvekből és specialiter fölhozott törvényeink
ből kiindulva, ha szigorúan következetesek akar
nánk maradni , nem lenne egyéb teendő, mint : 
Augias istállóját egészen kitakarítani, és eltörölni 
azon főtörvényszéket, mely az erdélyi udvari kan-
czelláriából kiszakittatott és a szebeni gyűlés által 
Bécsbe s innen önkényüleg Kolozsvárra helyezte
tett ; megváltoztatni az összes hivataloknak személy
zetét, a fölséges kormányszéktől elkezdve az utolsó 
szolgabiróig, mert alig van öt-hat azok között, k i 
alkotmányosan nyerte volna hivatalos állását, meg 
akirályitáblát,amely„Landesgericht í£-télett,ésa me
gyéket, a melyek az alkotmányos neveket épen 
csak bérmálás által vették mag-okra, mert még- ma 
is a megyék főtisztjei hatásköre az, a mi Bach alatt 
volt a „Kreisvorstehereknek", ésafőbirák, király -
birák, alispánok, dullók vagy szolgabirák merő
ben a volt „bezirksamti" rendszer- és szellemben foly
tatják hivatalukat. Azonban belátva, hogy ily nagy 
mérvű átalakítás rögtönzése rázkódásokat okoz
hatna, én is, mint előttem szóló elvbarátaim, meg
nyugszom a t. minisztérium előterjesztésén azon 
módositványnyal, melyet Ujfalussy t. képviselőtár
sam benyújtott. 

A mi illeti Hodosiu képviselő úr állítását, hogy 
mi csak is a koronázásra és az erdélyi viszonyok 
rendezésére lennénk ide híva , és azért incompe-
tensek volnánk a megyei rendszerbe avatkozni: e 
részben hivatkozom Zimmermann képviselő úr ál
tal fölhozott törvényeinkre; hivatkozom azokra, 
mik általa is elmondattak, hogy törvény csak az, 
mit a koronás király s törvényes országgyűlés al
kotott ; hogy törvényen kivül nem lehet kormá
nyozni, s maga az uralkodó is absolut joggal nem 
kormányozhat, a miből világos az, hogy szentesi
tett törvényekkel szemben trónbeszédek, vagy bár
mi egyoldalú rendelkezések hatáskörünket jogosan 
nem korlátozhatják. S már törvényesség szempont
jából tekintve municipalis állásunkat, miután azt, 
hogy Erdély 1848-ig saját törvényekkel dicseke
dett, nem vonhatja kétségbe senki; miután 1848-
ban a mind Pozsonyban, mind Kolozsvártt hozott 



Cl. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 8. 1867.) 299 

törvények ő felsége által szentesittettek; és miután I 
a kolozsvári első törvényczikkben a pozsonyi or- i 
szággyülésen kimondott népegyenlőséget, népkép- j 
viseletet, úrbéri fölszabadulást Erdély is teljesen és | 
tökéletes terjedelmében magáévá tette, s még 1848- ! 
ban a törvényhatóságok a 16-dik törvényczikk ér- > 
telniében bizottságokat szerveztek, s több ily b i - ' 
zottsági gyűlések is tartattak: a nélkül, hogy az j 
1863-diki gyűlésről véleményt mondanék, kétség-
bevonhatlanul hiszem azt, hogy alkotmányos elvek 
szerint Zímmermann úr is logikailag csak azt con-
statálhatná, hogy törvényes szempontból erdélyi 
municipiumaink tekintetében még ma is ott állunk, 
a hol 1848- vagy 1849-ben alkotmányos állásunk 
félbeszakasztatott. 

Innen kiindulva, hogy Erdély is mielőbb al
kotmányos szellemben szerveztethessék, ismételve 
kijelentem, hogy a nagyon t. minisztérium előtér- | 
jesztését Ujfalussy képviselő űr módositványával j 
elfogadom. 

Gál JánOS: Nem szólalnék föl, tisztelt kép- j 
viselőház! a tanácskozások ily hosszas folyama j 
után, ha föl nem hozatott volna ma is az ellenvé- j 
leményüek részéről az 1863-diki erdélyi úgyneve
zett országgyűlés, és az abban létre jött határoza
tok törvényeknek nem bélyegeztettek volna. Föl-
hozatott ez tegnap egyik az erdélyi részekből vá
lasztott román képviselő úr által. Hallgattam akkor, 
mert azt hittem, hogy egyetlen egy lesz ezen nem
ben ; de miután a mai napon mind Zímmermann i 
képviselő úr, mind más két román képviselő úr ál- : 

tal ismét hivatkozás tétetett az 1863-diki szebeni 
gyűlésre és az azon keletkezett törvényekre; egy
szer mindenkorra kötelességemnek tartom a tisztelt 
képviselőház előtt kimondani, hogy részemről azon 
fogalomnak, hogy a szebeni zug-gyűlés ország
gyűlésnek vétessék, ezennel ellene mondok. Ellent 
mondok azon fogalomnak, hogy az ott kelt szabá
lyok törvényi erővel biroknak tekintessenek. Mert 
hiszen azon esetben, ha azokat mások is úgy, mi
ként Zímmermann úr és azon más ket tisztelt kép
viselő úr, törvényeknek ismernék el, akkor nekik 
nem itt ezen képviselőházba, hanem Bécsbe a tel
jes reichsrathba kellene belépniök; ha azon hatá
rozatok törvények erejével bírnának, a kik e véle
ményben vannak, minden áron oda kellene mű-
ködniök, hogy ezen teljes reichsrath létre hozas
sák, mert ők a szebeni 1863-diki zug-gyülésen a 
február 26-dikai pátenst és október 20-dikai diplo
mát inarticulálták és Erdély alaptörvényei gya
nánt nyilatkoztatták ki. 

Nem következik ebből, t. ház! az, hogy a mi 
ezen zug-gyűlés lapjaira a nemzetiségek irányában 
íratott, azok közül a mi helyes, igazságos, az állam 
czéljaival összehangzó, és a méltányos igényeknek 
megfelel, ne helyeseljem, és maga idejében, mikor > 

e tárgyban törvény alkottatik, mint képvisleő, 
azoknak a törvénybe fölvételére ne szavazzak: 
mert hiszen az igazság igazságnak marad, akár 
írassék tiszta, akár mocskos lapra. (Helyes!) De 
egyszersmind kinyilatkoztatom, hogy ezt nem azért 
fogom tenni, mintha azt vélném,hogy azon töredé
kek, melyek ezen zug-gyüléstlétre hozták, közös ma
gyar hazánk alkotmányos állásának föntartására 
valami segélyt fognak nyújtani. Rég kiábrándítottak 
az ő tetteik e reményből. A mit képviselői szava
zatommal e tárgyban is tenni fogok, teszem csak 
azért, mert igazság, a nélkül, hogy e töredékeknek 
valami jelentékeny segélyére hazánk iránt számí
tanék ; és meg vagyok győződve, hogy Magyar
ország alkotmányos állása, mint a trón és biroda
lom nagy hatalmi állásának és fényének követel
ménye, fön fog maradni, akár nyújtsanak ők rokon 
segélyt ebben nekünk, akár nem. (Helyes!) 

Engedje meg a t. ház, hogy még némely ész
revételeket tehessek. (Halljuk! Halljuk!) 

Hodosiu képviselő úrtól hallottam előhozatni 
oly állításokat, melyeket, mint Erdély egyik mező
városából ezen közös országgyűlésre megválasz
tott képviselő, miután itteni törvényhozói állásomat 
nekem szintúgy, mint a többi az erdélyi részekből 
megválasztott képviselő társaimét is megingatni 
vagy legalább kétség alá hozni törekedett, lehetet
len, hogy hallgatással mellőzzek. 

O azt állitá, hogy az erdélyi képviselők ezen 
országgyűlésnek nem lényeges részét teszik, ha
nem csak a koronázásra hivattak ide, ugy szólva 
bizonyságképen, hogy a koronázás milyen szép 
pompával és fénynyel fog megtörténni. Engedjen 
meg, én ennek is kénytelen vagyok ellent mondani. 
Ha ezen országgyűlésnek az erdélyi képviselők nem 
lényeges, nem a törvényhozótest minden föladatai
ban közremunkáló tagjai: akkor ezen országgyű
lés még nincs kiegészítve, akkor az csonka, és nem 
Magyarország törvényes országgyűlése ; követke
zőleg se fölséges urunk koronázását, se pedig azon 
fontos föladatokat, melyeket a közös ügyek ós más 
a mostani körülmények közt oly lényeges kérdé
sek körül halaszthatlanul tenni kell, meg nem old
hatja. Minket erdélyieket az 1848-ki magyarorszá
gi és erdélyi törvényes országgyűléseken hozott 
törvények érvényesen, állandón, és minden alkot
mányos és jogi fogalmak szerint megtagadhatla-
nul egyesitettek Magyarországgal, és egy közös 
törvényhozást rendeltek: itt vagyunk mi, az erdé
lyi választó kerületekből és városokból megvá
lasztott képviselők, épen azon joggal, a törvényho
zásnak épen azon kiteijédesben részesei, mint bár
melyik más, ki akárhonnan a magyarországi vá
lasztók által választatott meg. (Helyes!) Nem jelen
hettünk meg alkotmányos elvek szerint se Szeben-
be, se bárhova mint egy külön erdélyi törvényho-
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zás tagjai, és ezután se fogunk soha megjelenhetni; 
hanem e teremben, ezen törvényhozás által kell 
azon függőben való kérdéseknek is elintéztetni, 
melyek még az unió következtében Erdély végle
ges szervezése végett szükségesek. Minden egyéb 
gyülésezés és intézkedés e végett jogtalan és ér
vénytelen. 

Királyi leiratokra hivatkozott képviselő tár
sam Hodosiu úr az erdélyi uniónak és az erdélyi 
részekből megválasztott képviselők állásának meg
ingatása végett. Én hiszem, hogy valamint én az 
alkotmányos elveket vallom, s ezeket kívánom s 
kívántam mindig megtartani, úgy t. képviselő tár
sam is ezen elveket vallja. Alkotmányos elvek sze
rint a felség személye szent és sérthetetlen, tettei
ért nem hibáztatható és feleletre nem vonható. Kö
vetkezőleg képviselő társam Hodosiu úr ily leira
toknál a felség személyére és tetteire szintúgy nem 
hivatkozhatik állításai tekintetében, mint én, bár 
érzelmeimben se hibáztathatom azokat, vitatkozá
som tárgyává se tehetem. Fölhozhatja tehát azokat 
ő', és fölhozhatom én, mint tetteit az akkor ő fölsé-
ge mellett állott tanácsosoknak§ Következőleg állí
tom, hogy se a gr. Nádasdy, se a Schmerling 
tanácsadásai, melyekkel a felség elé terjesztettek 
ily leiratokat, és azokat ellenjegyezték, nem bír
tak semmi erővel arra, hogy azon törvényt, mely 
Erdélyt Magyarországgal egygyé tette, mely an
nak legitim törvényhozásául csakis ezen közös 
országgyűlést határozta, megsemmisíthették volna. 

Tisztelt képviselő Zimmermann úr az Ujfa-
lussy Miklós képviselő társam által javasolt, az er
délyi viszonyokat illető és a minisztérium által elfo
gadott módositvány ellen tartott beszédében igen 
szép és alkotmányos elveket hozott fel: állította, 
hogy az államban atörvény szerint kellmindig ural
kodni; hogy a törvénynek állani kell, míg alkot
mányos módon meg nem változtattatik; hogy a 
törvényes rendet fen kell tartani; és nyilatkozott a 
jus ligatum ellen. Ezen előzmények és elvek után 
azt vártam, hogy ő Erdélyben, hol a letűnt kor
mányok a törvényes rendet merőben fölzavarták, 
hol mindent, mi törvény, igazság és jog vala, az 
állam legsarkalatosabb alapjaitól kezdve le az utol
só család magánjogi viszonyáig és jogérzelméig, 
törvényellenes intézkedéseikkel fölforgattak, és egy 
zilált tömkelegbe bonyolítottak össze, azt vártam, 
mondom, hogy ő egyszerre mindenre nézve egy 
rögtöni restitutio in integrumot indítványoz, és azért 
nyilatkozik az Ujfalussy t. barátom modositványa 
ellen , hogy ez miért nem tűzi ki ezt ily rögtönöz
ve a kormánynak. De e helyett, az elvvel ellenkező
leg, épen azon törvényellenes, zilált állapotot ja
vasolja fentartandónak, mig törvénynek maga ren
des módján keletkezésével a törvényellenes zavar 
meg nem változtattatik. Midőn a tisztelt képviselő 

úr által kiindulási pontúi letett elvét az alkotmá
nyosságnak oly szives készséggel osztom, bocsás
son meg, ha azon inconsequentiának útját, melyre 
azután átlépett, nem követhetem. Én kívánom, 
hogy az alkotmányos elvek kormányunk által 
szentül fentartassanak; hogy a kormány Erdélyt 
ne a mostani alkotmányellenes zavarban hagyja. 
mig egy késő törvény rajtunk segíthet; hogy Er
dély összebonyolított állapota miatt, ez iránt kellő 
föl világosítást szerez ve, óvatosan járjon el; de ezen 
óvatosság mellett minket mielőbb törvényes álla
potba helyezzen. 

Az e tekintetben a minisztériumnak adandó, 
az Ujfalussy képviselő társam módositványában 
javasolt teljhatalomra nézve megjegyezte Zimmer
mann képviselő úr, hogy az eíasticus lenne. Én el
lenkezőleg meg vagyok győződve, hogy az két te
kintetben semmiként sem lesz eíasticus. Nem lesz 
eíasticus arra nézve, hogy Erdélyben minél előbb 
a kormányzásban, közigazgatásban és igazságki-
szolgálatásban alkotmányos rendet állítson be : 
kezeskedik erről a minisztérium programraja, me
lyet a miniszterelnök úr akkor nyilatkoztatott ki, 
mikor legelőbb székét e képviselőházban elfoglalta, 
és az alkotmányosságot s alkotmányos kormány
zást a minisztérium vezérelvéül jelentette ki. Nem 
lesz továbbá eíasticus arra nézve, hogy ezen al
kotmányos állapot visszaállításában oly óvatosság
gal járand el, mikép ily zilált körülmények közt is 
Erdélyben a rend se a közigazgatásban, se az 
igazságszolgáltatásban, bármi kis ideig is, megza
varva vagy megszakasztva ne legyen : mert az al
kotmányosság mellett a rendnek megóvása ismét 
a minisztérium vezérelve, mely azt semmi és sen
ki által megzavartatni nem fogja engedni. 

Ugyanazért a t. képviselő társam és barátom 
Ujfalussy Miklós által indítványozott módositványt 
pártolom. (Helyeslés. Éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Szász Károly ! (Eláll.) 
Várady Gábor! (Nincs jelen.) Mikó Mihály ! (Nem 
szólhat kétszer ! Eláll.) Makray László ! 

Makray Lász ló : Engedje meg a t. ház, 
hogy a szőnyegen levő tárgyat egy pár eszméim
mel megérintsem. (Zaj) 

Előadásomban kiindulási pontul választom 
Hodosiu képviselő társunknak az előbbi beszédé
ben előadott azon állítását, hogy az erdélyi unió 
még nem bevégzett tény; szerintem pedig bevég
zett tény volt már akkor, a mikor a magyar állam 
megalakult: azóta mindig legerősebb bástyája volt 
Erdély Magyarországnak. A régi viszonyoknak 
csak folytatása van a 48-beli törvények által hely
reállítva. (Zaj.) 

Magára a fenforgó kérdésre áttérve, én is 
azok közé tartozom, kik nem akarják fentartani a 
mostani helyzetet, mely ennek az erősségnek ost-
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romlására volt azért intézve, hogy azt az elemet, 
mely a bástyát őrzi, a magyart, megsemmisítse. 

A mostani törvénykezésről egy példát idézek. 
Egy ember, azaz Pál, tartozott Péternek 5 írttal. Pé
ter keresetének föltevéseért fizetett 5 frtot. Atörvény-
szék a Pál fölkelhetőinek elbecsülésére nézve mi
előtt kiszállott, 25 frt előleget kívánt Pétertől. A 
becsübiró nem talált elegendő fölkelhetőt, a mire 
a beesü kérve volt, s másodszori kiszállásáért, hogy 
a fekvőkre becsüljön, más 25 frtot kívánt Pétertől. 
Es így lassankint a Pál tartozása fölhágott 200 
frtra. Ezen példa elegendő arra nézve, hogy az 
erdélyi viszonyokról magát a ház tájékozhassa. 
(Zaj.) ^ 

Zimmermann képviselő társam beszéde beve
zetésében szellemet, jogérzetet tanúsított, melyből 
hinnünk íehete, hogy benne a szabadság ügye egy 
uj bajnokot nyer t ; de csalódtunk, mert a midőn 
a minisztérium mindenhatóságát megtámadta, 
ugyanakkor az absolutismus fentartását ajánlotta: 
ez engem ellenkező véleményről győzött meg. 

Annálfogva pártolom Üjfalussy képviselőtár
sunk módositványával a miniszteri javaslatot. 
(Helyeslés.) 

B e m á t h Zs igmond: Mindenekelőtt ki kell 
jelentenem, hogy e sok szép szóban annyi sok tu
dományt hallottam, hogy érte hálámat kell nyil
vánítanom ; de nyilvánítanom kell azt is, hogy se 
Erdélynek Magyarországgal való uniójának kér-
dése, se a provisoriumok alatt támadt sérelmek 
ügye nincs napirenden. Napirenden ma azon kér
dés van, fölhatalmaztassék-e a minisztérium arra, 
hogy Erdély kormányzására nézve legjobb tudo
mása és lelkiismerete szerint intézkedjék? Ea van 
ma napirenden, s ehhez egyedül Zimmermann kép
viselő úr szólott. 0 erre vonatkozólag azt monda, 
hogy ez kétélű fegyver, mert a miniszter urak 
korlátlan hatalomra vágynak s azért kívánják e 
határozatot, más oldalról, mert a ház meg akarja 
azt adni és igy törvénytelenség utján jár. A mi 
az elsőt illeti, hogy a miniszter urak nem akarnak 
korlátlan hatalmat gyakorolni: ime mutatja az, 
hogy a legszükségesebb nézpontokra fölhatalma
zást kérnek; nem akarnak jogokat bitorolni, ha
nem birni azon joggal, melyet a törvények értel
mében a képviselőház ad. A ház számtalanszor ki
mondotta, hogy támogatni fogja a kormányt, 
mely most alakuló félben van, a szükséges fölha
talmazás megadásával, hogy az a maga törvényes 
eljárását megkezdhesse s az alkotmányosságot 
helyreállíthassa. Ez lévén napirenden, egyenesen 
arra szavazok, hogy a miniszteri határozati javas
lat Üjfalussy képviselő módositványával elfogad-
tassék. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
En csak azon álláspont iránt akarok igen röviden 

nyilatkozni, melyet a kormány e kérdésben elfog
lalt. A 48-diki 7-ik törvényczikk 5. §-a Erdély mind
azon külön törvényeit és szabadságait, melyek a 
teljes unióval, a nemzeti szabadsággal és joge
gyenlőséggel nem ellenkeznek, föntartani rendelte. 
A kormány semmi esetre sem oszthatja Zimmer
mann képviselő ur nézetét, és ezen törvény alatt 
nem értheti azon közigazgatási rendszert, mely 
későbben ama törvény életbe léptetése után kelet
kezett Erdélyben; de a kormány más részről szin
tén tudja, hogy a jelenleg ott fenálló közigazgatási 
és törvénykezési rendszert halomra dönteni a 
közrend megzavarása nélkül nem lehetne. (Helyes
lés.) Ezért a kormánynak eredeti szándéka az volt: 
e kérdést elhalasztani mindaddig, míg a kormány 
időt vehet magának az erdélyi viszonyokat részle
tesen tanulmányozni; s ekkor volt a kormánynak 
szándéka Erdélyre nézve külön határozati javasla
tot a kormány elé terjeszteni. A kormánynak nem 
állott szándékában e czélra a háztól külön fölhatal
mazást kérni; de elfogadta a szerkezetben a mó-
dositványt azért, hogy épen magát Erdélyt meg
nyugtassa. (Tetszés.) Miután azonban ezen ujabb 
módositvány némely oldalon nyugtalanságot vol
na képes gerjeszteni, a kormány nevében nyíltan 
kijelentem, hogy e fölhatalmazást a kormány sem
mi esetre sem veszi oly értelemben és nem fogja 
ugy gyakorolni, hogy az akár a kedélyeket föl-
ingerelje, akár a közérdekeket, a közrendet ott 
fölzavarja. (Elénk tetszés.) 

Szé les Dénes : Én csak Borlea képviselő úr 
azon fölszólalása, illetőleg alaptalan indokolásai 
folytán akartam fölszólalni, melyekben azt kívánta 
fölfejteni, hogy ha Erdélyben a jelenlegi rendszer 
fen nem tartatik, ez izgalmat és aggodalmat fog 
szülni. Föl akartam tehát e tekintetben minden 
aggodalom eloszlatására szólalni, hogy megkérjem 
a minisztériumot, nyilatkozzék, hogy valamint a 
hetedik pont alatt a nemzetiségi ügyekről intézke
dik, ugy Erdélyben sem fog tenni olyast, mi a 
nemzetiségek érdekeivel ellenkeznék. Miután azon
ban igazságügyi miniszter úr e tekintetben meg
nyugtatott, azt fölöslegesnek tartom. 

Tóth Vilmos jegyző : Dósa Elek! (Eláll.) 
E l n ö k : Be volna fejezve a tárgyalás; csak 

Zimmermann úr van még fölírva, kinek mint indít
ványozónak, van még joga a felszólalásra. 

" Zimmermann András : T. ház! Azt szok
ták mondani: „Die Weltlebt von Compromissen"; 
de azon per, mely ezen országban és azon kivül 
foly, nem olyan, mely polgári perek módja sze
rint eldöntendő. 

Székely (xergely képviselő urnák azon állítá
sához, hogy Erdély 48-ig saját törvényeivel dicse
kedett, azon történeti tényt kell hozzátennem, mi
után itt Nádasdy neve fölemlittetett, hogy igenis 
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dicsekedett törvényhozási joggal, de dicsekedett 
sérelmi halmazzal is, ugy a mint Magyarország 
diariumai és jegyzőkönyvei is sérelmek halmazá
ról tanúskodnak, s a corpus jurisban az 1 7 9 1 : 
10—12. t. czikkek is azt tartalmazzák. 

Szóba hozatott ugy per tangentem — nem is 
tudom, melyik képviselő úr részéről, hanem a fü
lemben van még — hogy micsoda czélja volt az 
én indítványomnak. Én ezt nem vitatom; nem tu
dom, fogok-e még ezen t. házban nyilatkozni; ha
nem kijelentem, hogy soha, a mióta közpályán 
vagyok — pedig volt módom nyilvános helyen 
föllépni — mondom, soha a czél, törekvés és szán
dék vitatásába nem ereszkedtem s nem is fogok : 
mert hiányzik azon alap, melyen a kölcsönös esz
mecsere utján azt megállapitni lehetne, hogy t. i. 
valósággal mi volt a szándék. Azt azonban őszin
tén megmondom, hogy. ha indítványom elfogadta-
tik, mi lesz az eredmény. (Halljuk!) Az eredmény 
az lesz, hogy alakilag megítélvén a dolgok mene
tét, az eddigi, nem tudom, hány számból álló pro-
visoriumok sorához egy uj provisorium nem fog 
ftízetni. (Fölkiáltások: Ez nem áll!) Mert a miniszté
rium törvényt nem bocsáthatván ki s törvényt nem 
pótolhatván, csak provisoriumot állithat, melynek 
alapján intézkedik addig, mig a közelebbi ország
gyűlés elé törvényhozási javaslatot terjeszthetne. 
Véleményem elfogadtatását azért szeretném, hogy 
a semmi utón és módon el nem kerülhető törvény
hozási müvelet 3 — 4 hónapra elhalasztassék. Ez 
lenne az egész eredmény. És a magyar kormány 
inditványom elfogadása mellett nem tehetne — 
hogy ugy mondjam — „einschneidende Verfü-
gung"-okat, és például teljhatalmú biztosokat nem 
küldhetné, a mi Erdélyben különben is törvény 
szerint sérelmes lenne: a minthogy mutatja ezt az 
1834-ben országgyülésileg megállapított utasítás. 

melyet az országgyűlés akkor az ő fölségéhez kül
dött követének adott. 

Tehát röviden oda menne módositványom, 
hogy ne hatalmaztassék töl a minisztérium : mert 
azt hiszem, ugyanazon minisztérium azon helyzet
ben lesz törvényjavaslatokat terjeszteni a ház elé, 
mert aház össze fog jönni még ezen évvége felé, mert 
a budget azt kivánja; addig pedig a dolgokat ugy 
lehet hagyni, a mint vannak. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : A szavazás tárgya lesz Ujfalussy úr 
módositványának el- vagy el nem fogadása. Mél-
tóztatik-e a t. ház kivánni, hogy még egyszer 
olvastassák föl ? (Nem!) Méltóztassanak tehát azok, 
kik Ujfalussy úr módositványát elfogadják, föl-
állni. (Megtörténik.) A módositvány elfogadtatik. 
Most az egész módosított szerkezet föl fog még 
egyszer olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a módo-
s:tványokkal kiegészített miniszteri határozati javas
latot a törvényhatóságok tárgyában.) 

Nyáry P á l : A „város" szó fölösleges, a hol 
a kerületekről van szó. 

Ráday László gr. jegyző,: Bátor vagyok 
egy kérdést intézni a t. házhoz. Én Nyáry képvi
selő urnák észrevételéből azt vettem ki, hogy 6' a 
Hajdú-és Jász-kun-kerületeknél „a várost" kihagy -
hatónak vélte. Akarja-e tehát a t. ház, hogy a vá
ros szó kimaradjon ? (Közbeszólások: Nem kell ki
hagyni! Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a fölolvasott 
szerkezetet? (Elfogadjuk!) E szerint a szerkezet, a 
mint az most fölolvastatott, a t. ház által elfogad
tatván, a mélt. főrendekhez azoknak legközelebbi 
ülésébe át fog küldetni. 

A legközelebbi ülés holnap 10 órakor fog tar
tatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 x/2 órakor. 
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cn . ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 9-dikén 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Waehsmann Vilmos pénz- és adóügyi munkálata, úgyszintén panasza Rottenbiller Lipót el
len ; a 67-es bizottság jelentése és javaslata, azon bizottság kisebbségének külön véleménye, s Madarász József ós társai indítványa 
a 67-es munkálatra nézve. A sajtóügyre vonatkozó miniszteri elöterjesztvény tárgyaltatván, elfogadtatik. Kérdés intéztetvén, a 
pénzügyminiszter kijelenti, hogy az 1866-dik évi osztrák államkölcsön a magyar koronái uradalmakat nem terheli a a hitelművele
tekből netán fenmarandó fölöslegek hovaforditása iránt a minisztérium előterjesztéseket fog tenni az országgyűlésnek. A ház elhatá
rozza, hogy a megszavazott négy fölhatalmazás kizárólag a jelen felelős magyar minisztériumnak szól. A kérvény! bizottság jelentése 
alapján : Kuliffay János kérvénye mellőztetik ; a magyar földtani társulaté a közintézeti s pénzügyi bizottságokhoz, Császár községéé 
az igazságügy minisztériumhoz utasfttatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef h., Gorove István, Horvát Boldizsár, Miké Imre 
gr., később Lányay Menyhért és Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/„ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ocsvay Ferenez fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Dimitrievics Milos és Tóth Vilmos jegyzi föl. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

R á d a y Lász ló j e g y z ő (olvassa a marezius 
8-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Senkinek sincs észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs.') Tehát hitelesíttetik. 

Két kérvényt kívánok a t. ház elé terjeszteni. 
Waehsmann Vilmos pesti művegyész úgy a pénz
es adóügyre, mint az ország védelmére vonatkozó 
szakmunkáját figyelembe vétetni és e tekintetben tör
vényhozási utón rendelkezni kér. Ugyancsak ő, Rot
tenbiller Lipót pesti polgármesternek a hozzá beadott 
fontos irományok elsikkasztása és hivatali hatal
mának átlépése miatt, bünvád alá vonatását esz
közöltetni kéri. Mind két folyamodvány a kérvényi 
bizottságnak adatik át. 

A közös ügyek tárgyában kiküldött bizottság 
előadója kivan előterjesztést tenni. (Halljuk!) 

Csengery Antal: T. képviselőház! A közös 
viszonyok tárgyában kiküldött bizottság munkál
kodását befejezte. Van szerencsém, mint e bizott
ság jegyzőjének, bemutatnom e bizottság jelentését 
munkálkodásáról, mellékelve jegyzőkönyveit, mel
lékelve véleményét, és mellékelve a kisebbség kü
lön véleményét. Miután ezen mellékletek nagyobb 
terjedelműek, tán méltóztatnak azokat fölolvasot
taknak tekinteni és kinyomatásukat egyszerűen 
elrendelni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy ez iromá
nyok fölolvastassanak, vagy hogy fölolvasottakúl 
tekintessenek és kinyomatásuk azonnal elrendel
tessék? (Fölkiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) 
Tehát fölolvasottaknak tekintetnek s kinyomatá
suk elrendeltetik *). 

Madarász József : T. ház! Hazánk e legna
gyobb fontosságú kérdésében megengedi a t. ház, 
hogy midőn azon viszonyokra nézve, melyek Ma
gyarországot, az örökös tartományokkal közösen 
érdeklik, a kinevezett bizottság jelentését beadta, 
és az a ház szabályai szerint kinyomatni rendeltetik; 
miután köztudomású mindnyájunk előtt, hogy 
mik foglaltatnak azon munkálatban: bátorkodom 
egy ellenindítványt mutatni be a t. háznak, kér
vén becses türelmöket a fölolvasáshoz, hogy az
után fölolvastatván, a házszabályok értelmében 
kinyomassék és tárgyalását a másikkal egyetem
ben méltóztassék elrendelni. 

ManojlOVÍCS E m i l : Kérem ezt is ép úgy 
föl olvasottnak tekinteni és kinyomatását elren
delni. (Fölkiáltások: Halljuk !) 

Madarász Józse f (olvassa az általa a ház 
asztalára letett indítványt * * ) . 

E l n ö k í Ki fog nyomatni, és mikor a közös 
ügyek tárgyaltatnak, ez is tárgyalás alá vétetik. 

Mai napirenden van a miniszteri elöterjeszt
vény a sajtó ügyében. 

Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa a minisz
teri elöterjesztvényt a sajtó ügyében.) 

ManojlOViCS E m i l ; A sajtótörvényre vo
natkozólag módosítványt vagyok bátor benyújtani, 
melynek kifejtését a részletes vitatkozás alkalmá
val magamnak fentartom. 

*) Lásd az Irományok 69-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 70-dik számát. 
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Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a módosít-
ványt:) „Módosítván y a f. é. február 25-dikén kelt 
miniszteri előterjesztésre vonatkozólag. 

„Az első pontban ezen szavak : „mely a 
sajtóvétségekről szól," maradjanak ki. 

„A harmadik pontban kimarad e szó : „vég
leges." 

„A negyedik pont igy lesz : „Addig is azon
ban, mig ő felsége kormánya eleget kivan tenni a 
törvény azon világos rendeletének, hogy sajtó
vétségek fölött ezentúl esküdtszékek Ítéljenek, most 
előre is Pesten, Debreezenben, Eperjesen. Nagy
szombatban, Kőszegen, s figyelemmel az ország 
némely részeinek ezen helyektől távol fekvésére, 
a szükséghez képest az ország több városában is 
ez esküdtszékek megalakítását azonnal végre fogja 
hajtani." 

„A hatodik pontban kimarad e szó: „öt," s a 
„bíróság" helyébe „bíróságok" tétetnek." 

E l n ö k : Az átalános vitatkozás következik. 
Sztratimirovics György: Indítva érzem 

magamat újból a kormány előterjesztvénye ellen 
fölszólalni. 

A lehető félreértések kikerülése végett előre 
kell bocsátanom, hogy a fönálló osztrák sajtótör
vénynek és az 1852-diki sajtóügyi törvénynovellá
nak nem vagyok tisztelője. 

Nem azért szólalok föl, hogy megszorítsam a 
sajtószabadságot, hanem hogy maradandóbb alapo
kon segítsem f ölépittetni, mint a milyeneket az 1848-
diki magyar sajtótörvény nyújtani látszik. Mertén 
ezen törvényt hazánk politikai és társadalmi álla
potának tekintetében elégtelennek, ki nem el égi-
tőnek tartom. Azt tartom, hogy ezen törvénynek 
életbe léptetése után, ugyanannak elégtelensége, 
ki nem elégítő volta rövid idő alatt napfényre jut
na és minket kényszerítene azt alapostul revide-
áltatni. 

Ez esetnek beálltával, fölfogásom szerint, a 
kormány ezen előterjesztvényének részünkről el
fogadása által megint csakuj provisorinmot terem
tenénk. Már pedig, uraim, én oly mélyen vagyok 
áthatva a provisorium oknak az egész közre kiter
jedő káros voltától, s azon megvesztegető befolyás
tól, melyet a törvények folytonos változása a köz 
erkölcsiségre s a nép jellemére gyakorol, valamint 
attól is, miszerint az a törvény előtti hódolatra, a 
törvénynek szentül megtartására annyira hátrá
nyos, hogy szabadelvű kormány ótalma alatt né
mi időre még inkább a status quot tartanám fen, 
addig t. i., mig egy, minden követelményeknek meg
felelő 4törvény hozatalára alkalom nyilnék. mint
sem egy oly törvényt léptessek életbe, melynek 
lényeges revisiója előttem kimaradhatlan. 

Bocsánat, uraim ! ha törött magyarságommal 
türelmöket hosszabb időre veszem igénybe. 

Én azt hiszem, hogy az állam törvényhozása 
szerves egészet képez, melynek minden egyes ré
szei, mint a láncznak szemei, egymással szorosan 
egybefüggnek. Azt tartom, épen nem tanácsos a 
törvényhozás egyik külön ágát előbb még végké
pen megállapitani, mintsem ugyanannak azon 
egyéb részei, melyek ahhoz s egymáshoz közvet
len viszonyban állanak, szintén végképen rendez
tettek. 

Kisértsük meg ezen igazságot a szóban forgó 
sajtótörvényre alkalmazni. 

Lényegénél fogva ezen törvény több oly fon
tos tárgyat foglal magában, melyek szintúgy a 
polgári, mint a büntető jog körébe esnek. Mig te
hát polgári s büntető törvénykönyvünk megfele-
lőleg átalakítva nincs, fölfogásom szerint a kér
désben forgó sajtótörvény is vét azon harmóniai 
összefüggés ellen, melynek valamely ország egész 
törvényhozásában uralkodnia kell. Már pedig, ura
im, a mi polgári és büntető' törvényünknek több 
lényeges fejezete azon szerencsétlen körülmények 
folytán, melyek 18 éven át hazánkban idegen tör
vénynek és jognak uralkodnia engedtek, korán 
sincsenjek a fejlődés azon fokán, hogy a jogtudo
mány mainapi követelményeinek megfeleló'leg jók
nak mondhatnók. 

Ez úttal csak oly esetek elősorolására szorít
kozom, melyek a sajtóperekben a leggyakrabban 
előfordulnak. Ilyenek a csendháborítás-, lázítás-, be
csületsértés- és rágalmazásra vonatkozó határoza
tok. Tudtomra nekünk ezen tekintetben nincsenek 
még egyetemes érvényű és kielégítő szabályaink 
és törvényeink. Mi lenne tehát annak következése, 
ha egy modern, uj, korszerű sajtótörvény, tekintet 
nélkül a haza egyéb törvényeire vagy azok hiá
nyaira, hozatnék? A törvényhozásban szükséges 
öszhangzás elérése tekintetéből, kellene vagy ama
zokat, bár a nép jellemének és erkölcsének talán 
jobban megfelelnek, ezen uj sajtótörvénynyel ösz-
hangzásba hozni, vagy pedig ez utóbbi, mint egy 
exoticus növény hazai földünkön, ellenmondásba s 
összeütközésbe jutván a nemzet erkölcseivel s né
zeteivel, az gyökeret nem verne, s mégis utoljára 
át kellene alakíttatnia s amaz egyéb törvényekhez 
átidomittatnia. 

En,uraim, nem vagyok jogász. Különben ise 
tárgy sokkal előbb jött szőnyegre, semhogy va
lami komolyabb tanulmányt fejhetnék ki arra néz
ve, vajon és mennyiben áll öszhangzatban e nyu
gati chablonra kidolgozott törvény hazai törvény
hozásunkkal. Azonban nyíltan meg vallhatom, mi
szerint e törvény czélszertisége felől kétkedem. 

Mára kor is, melyben az alkottatott, nem ked
vező gondolatot ébreszt — ha mindjárt az il
lető nem is jurista — minden gondolkodó állam-
férfraban. Elismert igazság, hogy a törvények nem 
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egyedül a törvénytudón)ány kifolyásai, hanem egy
szersmind azon kornak tükrei, melyben azok al
kottattak s melynek politikai és sociális állapotait 
kifejezik. Ezek marquirozott jellemet kölcsönöz
nek a törvényeknek. Békés idők szelíd, háborúsak 
vagy béke nélküliek szigorúakat szülnek. Milyen 
volt azon kor, melyben a sajtótörvény keletkezett ? 
A monarchico-aristokratikus absolutismus átmeneti 
korszaka volt az a demokrati köztársaságihoz. Ha
zánk forradalmi-anarchicus vonaglásainak időpont
ja az : A törvényhozók szellemét tehát a nagy sza
badságtól való félelem influáltá. Azon föltevés, hogy 
ezen forradalmi vonaglások hosszabb ideig tartanak, 
igen szigorú törvények kikoesátására birá őket, 
melyek azon idők tartamára ugyan alkalmasak, 
hanem békés állapotú időkre — ép azért, mert igen 
is szigorúak — alkalmatlanok. A kölcsönhatásnál 
fogva azonban, mely a törvények és valamely nem
zet erkölcsei között fenáll, e törvényeknek békés 
időkben nem szabad szigorúaknak lenni, ha káro
san hatni, az erkölcsöket megfertőztetni és a va
lódi szabadságot vesélyeztetni nem akarják. 

Itt e pontban culminálnak aggodalmaim a 
48-diki sajtótörvény s a mostani miniszteri elö'ter-
jesztvény ellen, büntetéseit igen szigorúaknak ta
lálván, úgy ezeket, mint a cautio elvesztését ille
tőleg. Igen korlátozóknak találom a sajtószabad
ságra vonatkozólag különösen alapok nagy bizto
sítékait, melyek nemzetgazdasági viszonyaink s ki
áltó szegénységünk mellett azon veszélynek tesz
nek ki, hogy legrövidebb idő alatt a sajtó pluto-
kratiai, szabadságellenes kaszt kezébe juthat. 

E gyéb államokra való hivatkozás, hol szint-
ily szigorú törvények vannak, nem lehet irányadó. 
Mert ez államokban vagy, mint Franciaországban, 
a tekintély ingattatott meg ismételt forradal
mak által, miszerint az állam tekintélye csak is a 
legszigorúbb eszközök fölhasználásával tartható 
fen; vagy,mint Angliában, a sajtó évszázados sza
badsága által a közvélemény annyira kifejlődött, 
hogy egy független, fölvilágosodott esküdtszék a 
sajtó legszigorúbb büntetéseit is ártalmatlanokká te
szi. Máskép van ez nálunk. Népünk alapvonásaiban 
patriarchális, monarchikus. A tekintély tisztelete 
nálunk inkább nagy, mint kis mértékre szorítko
zik, mert hát miként tarthatta volna fen magát más
különben egy törvénytelen kormány oly hosszú 
időkig? Nálunk tehát, hol különben is az erköl
csök s a nép jellemének következtében a tekintély
nek átalános és tökéletes tisztelete áll fen, ezt a 
megtámadások ellen drákói büntetésekkel védeni 
és fentartani annyi volna, mint a gyermeket ká
dastul kiönteni, annyi volna, mint a sajtószabadsá
got csirájában megölni. 

Azt fogják önök, uraim, mondani, hogy az 
esküdtszékek, melyek a „bűnös" vagy „nem bünö 3« 
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kimondásában a büntetőtörvénytől függetlenül, lel-
kiismeretök meggyőződését követik, a szabad sajtó 
elismert őrei. Azt fogják mondani, hogy ép azért, 
mivel a sajtótörvények oly szigorúak, az esküdt
szék lelkiismeretességétől elvárható, miszerint a 
„nem vétkes" gyakoribb eset lesz, mint kevésbbé 
szigorú törvényeknél. Tagadom, hogy ez valamely 
törvény jóvolta mellett szól, ha olyan, mely, főkép 
midőn bűntett vagy vétek követtetett el, ennek el
követőjét csak azért állithassa szabad lábra, mivel 
a törvény tulszigoru, s az esküdtszék a vétkest in
kább semmi, mint tulszigoru büntetésben része
síti. Ü g y hiszem, ép ezen indok szolgál bizonyí
tásul, hogy a törvény hiányos és nem áll öszhang-
zatban a nemzet nézeteivel és a nyilvános erkölcs
csel, h^gy tehát revisiót kíván. 

De, uraim, épen honi és nemzeti körülmé
nyeinkben találom annak okát, hogy esküdtszé
keink még soká nem fogják nyújtani a garamiakat 
a sajtótörvény szigorúságai ellen is. E g y jó esküdt
szék fő kritériuma kizárólag abban áll, hogy Íté
leteiben semmikép se engedje magát alávetni a 
kormány befolyásának. Ilyenek lesznek-e esküdt
székeink ? 
^ Önök,uraim, kik hazánk sociális állapotaitép 
oly jól ismerik, mint én, e kérdésre azt válaszol
ják, hogy nem. A szabadságot tanulni kell, uraim 
— társaságaink azon osztályának kivételével, mely 
már régóta élvezi az alkotmányosság gyümölcseit. 
Polgáraink s népünk nagy száma tizennyoloz évi 
nyakörv után az önkormányzatnak gyakorlatából 
annyira kijött-e, hogy hajlandó minden kormány 
befolyásának a legkészségesebben engedni ? Erős 
meggyőződésem, miszerint a jelen kormány alkot
mányosan és liberálisan fog mindenben eljárni -, 
azonban ha törvényt alkotok, e törvényt olyannak 
szeretem látni, mely egy rósz kormány kísérletei 
ellenében is képes legyen a szabadságot védeni. Ve
gyék aztán ehhez még a nagy érzékenységet, mely 
népünknél, valamint minden oly népnél, mely a 
szabad sajtót rég nélkülözi, a sajtó által bár ártatla
nul elkövetett megtámadások alkalmával mutatko
zik : s akkor meg fogják nekem engedni, hogy le
hetséges, hogy az esküdtszékek e tái-gyban saját 
érzelmeiknek egyedi tekintetbe vételével inkább 
fognak szigorúan, mint szelíden eljárni a sajtó
ügyben. 

Ez is tehát egy ok arra, hogy a sajtóügyben 
a szigorú büntetőtörvény mellőztessék. 

Es vajon a mi birói karunk oly fából fara
gott-e, hogy az esküdtszékek hiányos önállóságát 
az előforduló bűneseteknek szabadelvű s függet
len megítélése által pótolhassa'? A korlátlan hata
lom befolyásainak kitéve s nagygyá nevelve, ami 
birói karunk — kevés tiszteletre méltó kivétellel 
— akaratlanul is, a bureaucratismus mérgét és a 
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törvény holt betűje előtti vakbuzgó hódolatot 
szivta magába. Hozzászokott az absolut gyakor
lathoz, az írásbeli eljáráshoz és az elégtelen bebi-
zonyitási theoriához. És ez most, rögtön, Ítélete
ket hozzon oly esetekben, melyekben, mint a saj
tóügyekben, az élő viszonyok nagyobb súlyt ké
peznek, mint a formák? Az a birói kar, mely 
megszokta kisszerű pontossággal csakis törvény
szakokat, de koránsem a népek életét megitélni, 
az a népnek azon eleven élet-nyilatkozata fölött, 
mely a sajtóban elö'térbe lép, törvényt üljön ? 
Ennek paragrafusai minden előfordult esetekre és 
viszonyokra nézve egyiránt kötelezők valának, 
holott épen a sajtópörökben oly valami, a mi, kü
lönös helyzetnél s közérzületnél fogva, tegnap 
még veszedelmes volt, ma már koránsem az, s 
minden valószínűség szerint holnap sem lesz az. 

Vegyék továbbá fontolóra, hogy épen a saj
tótörvényekben nehéz és csaknem lehetetlen mind 
azt szorosan meghatározni, a mit mondani és irni 
szabad vagy nem szabad, s hogy itt a törvény-
czikk sokkal inkább, mint másutt, csakis az alakra 
terjedhet ki, s koránsem arra, a mi a sajtókihágá
sokban a leglényegesebb, t. í. az értelemre s szán-
doklatra: akkor el fogják ismerni, hogy, olyan es
küdtszék és olyan birák mellett, a 48-diki sajtó
törvény tulszigoru arra , hogy a sajtószabadsá
got lehetővé tegye. 

Vegyék fontolóra, hogy a sajtópörök jobba
dán politikai természetűek, hogy tehát a hiányos 
esküdtszék mellett a biró oly helyzetbe jut, hogy 
egyúttal biró is, fél is legyen. 

Ne téveszszük szemünk elől a birói karunk 
által a bureaukrat rendszer idejében megszokott 
félelmet, hogy hivatalos eljárásában semmi áron se 
bizonyuljon kevésbbé buzgónak, s ennélfogva in
kább a súlyosabb, mintsem a könnyebb bünte
tésfokokat fogja alkalmazni: s akkor aggodalmai
mat kérdéses sajtótörvényünk tulszigorusága al
kalmából méltányolni fogják. 

Ha ezen 48-diki törvényt revisió nélkül meg
tartjuk, azon esetre bátorkodom előre megmon
dani, hogy félév múlva minden vidéki városaink
ban mind annyi szerkesztő és munkatárs meg
lehet annyi és annyi évre hűsre fog kerülni. S én 
ez esetre bátorkodnám egyszersmind a kormányt 
megkérni, látná el magát most már elegendő szá
mú hírlapírókkal, hogy aztán azokat a hú'sre ke
rül ők helyébe ex officio küldhesse. 

Én tehát az előterjesztvény ellen vagyok, és 
azt indítványozom: adassék meg a kormánynak 
e tekintetben is a fölhatalmazás, hogy szabadelvű 
eljárás mellett ideiglenes sajtónovellát bocsásson 
k i ; egyszersmind a t. házat kérem, küldjön ki vá
lasztmányt a 48-diki sajtótörvény alapos revisiója 
végett. 

Hodosiu József: T. ház! Én a szőnyegen 
levő miniszteri előterjesztés ellen akarok beszélni. 

Valamint a lelkiismereti szabadság vagy val
lásszabadság és az egyesületi szabad jog, úgy a 
gondolatszabadság is vagy a szabad sajtó is egyike 
az egyén legszebb és legfenségesebb szabadságai
nak. A sajtószabadságnak nem kell ismernie más 
határokat, mint a mások jogainak sérthetlenségét 
és tiszteletben tartását. Csak szabad sajtó útján fej
lődhetik a tudomány, műveltség és a nemzeti ér
zet ; csak a szabadsajtó az, mely által az egyén 
szive érzelmeit s esze gondolatait szabadon kifejt
heti ; szabad sajtó nélkül a műveltség csak kény
szeritett, a szabad gondolat csak halva született 
mennyei szikra, a szabad gondolat csak gyötre
lem. Azért minden müveit, s különösen alkotmá
nyos országban a sajtó vagy tökéletesen szabad, 
vagy csak igen kevés megszorításoknak örvend — 
ha t. i. a megszorításokat is nevezhetnök olyasmi
nek, a min örvendeni lehetne. En részemről a sza
bad sajtónak nem tennék egyéb korlátokat és más 
határokat, mint a mint föntebb mondottam: a má
sok jogai sérthetlenségét és tiszteletbentartását, a 
nélkül azonban, hogy a jogosság, illedelem és tisz
telet korlátai közt mások jogai fölött saját gondo
lataimat is szabadon ne nyilváníthassam. Sőt még 
ezt is sajtószabadságnak tartom : midőn tehát a 
sajtószabadságot elvileg kimondom és elismerem, 
nem akarok, nem akarhatok fölötte oly törvényt 
alkotni vagy oly törvényt visszaállítani, mely az 
egész sajtószabadságot csak illusoriussá teszi. 

A discussio alatt levő miniszteri előterjesztés 
által az 1848-ki 18-ik sajtótörvényczikk szándé
koltatik visszaállíttatni, és némileg annak tettleges 
visszaállítására fölhatalmazás kéretik. 

Ha tekintjük ama törvényczikket és különö
sen annak némi speciális rendeleteit, azt inkább 
nem szabad sajtótörvéiiyczikknek nevezhetnök. 
Kezdő szakasza, s illetőleg 1-ső és 2-ik §-sa a leg-
szabadelvübb; de következnek azután oly czikkek 
vagy §§-ok, melyek vajmi messze esnek a szabad 
sajtó elvétől, és mondhatom, sokkal keményebbek, 
mint az osztrák bünfenyitő törvénykönyv legir-
galmatlanabb paragrafusai is. Én úgy hiszem, 
hogy jó, czélszerü és mindenben megfelelő sajtó
törvényt csak ott lehet alkotni, hol már egy jó
forma criminalis és civilis codex van. Valljuk meg, 
hogy bizony Magyarországban se az egyikkel, se 
a másikkal nem bírunk; hanem sok, és a legké
nyesebb esetekben, hol a polgár vagyona vagy 
élete forog kérdésben, csak a biró bölcs belátására 
bizatik minden. Ez, meglehet, hogy bölcs előrelá
tás ott, hol az országot csak ugyanazon egy nép, 
csak ugyanazon egy nemzet lakja; de igen ve
szélyes fegyver lehet ott, hol az egyes vagyona 
és élete fölött nem természetes birái itélkednek. 
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A törvénynek apodicticusnak kell lennie, 
nem pedig oly elasticusnak, hogy azt mindenfelé 
lehessen magyarázgatni. Es ime épen a szóban 
levő sajtótörvény sok helyütt magán viseli az ela-
stieitás jellegét. A fenálló törvényekben a szabad 
gyülekezeti jog se megtiltva, se megengedve nin
csen. Ha már én például a románokhoz vagy a 
román intelligentiához fölhívást intéznék egy gyü
lekezet megtartására, követnék-e el bűnt vagy vét
séget ? A közvádló mondhatja, hogy igen; én mond
hatom, hogy nem : mert regula juris , hogy a mi 
törvény által megtiltva nincs, az meg van enged
ve ; de mégis ki vagyok téve azon kellemetlen 
eventnalitásnak, hogy elitéltetem. 

De lehet-e valamely bíín- vagy vétségért meg
büntetni valakit, mielőtt megmondtam volna, hogy 
mi a bűn és mi a vétség ? mielőtt a bűn és vétség 
nemeit specializáltam volna? s mielőtt a büntetés 
nemét és mennyiségét megszabtam volna? Es hol 
van a mi criminalis codexünk, mely ezt tenné? 
Nincs. Ha tehát építeni akarunk, tegyük meg 
előbb az alapot és azután a fedelet. 

Azután mik azok a „tisztességes erkölcsök," 
melyekről a sajtótörvény 5-dik §-a szól ? Hát van
nak tisztességtelen vagy nem tisztességes erköl
csök is ? E szerint ha azt mondanám, hogy a 
„Schöne Heléna" előadása ellenkezik a tisztessé
ges erkölcsökkel, és azt ajánlanám, hogy annak 
előadásai tiltassanak be : a „Schöne Heléna" még 
pörbe foghatna, mert csúfot űztem az ő tisztessé
ges erkölcséből, és én érette lakolnék az egy évi 
fogsággal és 400 ft birsággal. Ezen §. szerint 
jaj nektek, liumorisztikus lapok, mert „Bolond 
Miskáitokat," „Kakas Mártonaitokat" és „Grura 
tatáraitokat" egytől egyig mind becsukják. 

Ha kinyomatnám a román és szerb követek 
által készített törvényjavaslatot a nemzetiségi kér
désben, és azt a nép között kiosztanám: a köz
vádló azt mondhatná, hogy ez által az álladalom 
egységének fölbontására izgatok, mert hiszen már 
is úgy értelmezik némely államtudósok azon ártat
lan törvényjavaslatot; és nekem négy évig terjedő 
fogsággal kedveskednének, s azonkívül 2000 fo
rintnyi pénzbeli büntetéssel ajándékoznának meg. 
Épen igy járnék akkor is, ha azt mondanám, hogy 
bizony Oláh- és Moldvaország nem tartozik az 
úgynevezett magyar koronához; és épen úgy 
járnék még akkor is , ha azt mondanám . hogy 
bizony az „unió" még nem bevégzett t ény , és 
hogy az soha törvényerőre nem jutott, pedig ezt 
kegy. kir. leiratok is mondják. 

H a azt fognám irni , hogy ama tisztviselő 
nem teljesiti kötelességét, hogy eljárásában ha
nyag, vagy hogy hivatalával visszaélt; vagy ha 
ugyanezt írnám egy törvény által alkotott ható
ságról vagy testületről; vagy hasonlót írnék ma

gán személyről: mindamellett, hogy állításaimat be 
tudnám bizonyítani, a közvádló vagy a magán 
személy „rágalmi" perrel lépne ellenem , és rám 
ütnék ama közmondást, hogy „szólj igazat és be
törik a fejedet," megfosztanának egynéhány évre 
polgári és személyi szabadságomtól, és néhány 
ezer vagy száz forintomtól. Elitélnének rágalo
mért, holott sehol a törvényben a rágalom defi
niálva nincs. Elitélnének tehát azért, hogy igaz
ságot írtam; és elitélnének a nélkül, hogy meg
engednék állításaimat bebizonyítani, mert tiltják 
a 24. és 25-ik §-ok. 

Ez anyagi része az 1848-diki sajtótörvény-
czikknek. 

De én alakjára nézve sem pártolom ama tör-
vényczikket s illetőleg a miniszteri előterjesztést. 

Mert ha az 1848-ki minisztérium mindén tör
vényhatóságnak meghagyta, hogy a maga kebe
lében esküdtszéket alakítson, akkor nem értem, 
mért hozza a mostam minisztérium csak öt ily es
küdtszék fölállítását javaslatba? ha csak azért 
nem, hogy itt is centralizáljanak, és itt is nem 
természetes birák ítéljenek a külön nemzetiségű 
egyének szabadsága és vagyona fölött. A törvény
hatóságok területi köre ki van jelölve, s igy jobb 
és czélszerffbb lenne az 1848-ki minisztérium meg*-
hagyása mellett maradni — ha csakugyan az 
1848-ki sajtótörvényczikk visszaállíttatnék. E tör
vényt én még azért sem tartanám visszaállitandó-
nak, mert az időszaki lapok megjelenhetését oly 
enornis cautiohoz köti , hogy előre mondhatom, 
ha az ma visszaállittatik, holnap nem lesz egy 
szerb vagy román lapunk se. A törvényczikk-
nek ebbeli rendelése épen úgy hangzik, mintha 
azt mondanám: Szabadságot adok neked beszélni, 
de mielőtt egy szót kiejtenél, tégy le tiz ezer, s 
illetőleg 10,500 ftot. A váltótötörvény nem köve
tel semmi cautiot a kereskedőktől; a nyomdászok 
szintén kereskedők; de a sajtótörvény nem olyan 
liberális, mint a váltótörvény, és aláveti a nyom
dászokat egy terhes cautionak, s igy az ész pro-
ductumát nem részesiti azon megtiszteltetésben, 
melyben a föld productumát. 

Nem pártolhatom továbbá a sajtótörvényt 
még a benne kiszabott praescriptio tekintetéből 
se, mert a 28-dik §. szerint mind az, a ki valamit 
irt, 6 hónapig s illetőleg 2 évig mindig félhet, hogy 
perbe fogják. 

Mindezeknél fogva tehát nem pártolom a mi
niszteri előterjesztést, hanem inkább föntartanám 
a status quot: mert inkább alávetem magamat a 
józan discretionak, mint a törvény elasticus és 
kétes értelmű rendeleteinek. En a miniszteri elő
terjesztés ellen szavazok. 

J á m b o r P á l : T. ház ! Vannak dolgok, me
lyek csodálkozásba ejtik az embert; de legcsodá-

39* 



308 CII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 9. 1867) 

sabb az, midőn valaki a szabadságnak tömjénez, 
apotheosist tart a sajtószabadságmellett,ésvégreép 
úgy, mint tegnap Zimmermann képviselő társunk, 
politikája által oda megy, hogy végre is a fenálló 
önkényes, szeszélyes osztrák sajtótörvényeket akar
ja fentartani. Csodálom Sztratimirovics képviselő 
társunkat, ki a szerb nemzet joga, szabadsága mel
lett lép föl mint bajnok, és ily önkényes , arbitra-
rius sajtótörvényekkel akarja megáldani és boldo
gítani saját nemzetiségét. (Tetszés.) Én ez Ízlését 
nem irigylem; de azt hiszem, a szabadságért he
vülő szerb nemzet sem fogja osztani emez Ízlését. 
Mert mik az osztrák sajtótörvények, melyeket ő fön 
akar tartani ? Csak röviden jelíemzem. Nem más, 
mint lapelkobzás, fölfüggesztés, Károlykaszárnya. 
Felelhetnek erre a szerkesztők, kiket nem csak 
nappal, alkonyatkor, hanem késő éjjel is álmukból 
vernek föl, hogy a rendőrségnél jelenjenek meg, 
és hogy uj lapot szerkeszszenek! I ly áldás az, me
lyet képviselő úr fön akar tartani. 

De én erre nem is terjeszkedem ki, csak ki 
akarom emelni a különbséget, mely a 48-diki és 
az osztrák törvények között létezik. (Halljuk!) A 
48-diki törvény szerintem csak egy nehéz, terhes 
föltételt kivan, s ez a biztosíték, mely némelyek 
erejét fölülmúlja. Mit kivan az osztrák törvény ? 
Ez kivan kettőt: t. i. engedélyt és biztosítékot. Te
hát mindenesetre előnyösebb a 48-diki. 

Hitem szerint csakugyan a sajtószabadság 
egyik legbecsesb, legdrágább kincse valamely nem
zetnek. Egy író azt monda, hogy a ki csak egy 
gondolatot fojt el, az az emberiséget rabolja meg. 
(Igaz!) Valóban, ha visszatekintünk a múltra, azt 
kell hinnünk, hogy az emberiség valóban szegény, 
mert sok nemes, nagy gondolattól megfosztatott, 
s visszatekintve ott fogjuk látni a máglyát, mely 
annyi jeles nagy művet, tán mestermüvet temetett 
e l : mert valóban semmi jobban nem üldöztetett a 
világon, mint a gondolat. És miért ? Azért, mert a 
sajtó a nemzet szabadsága, isteni szikra, a szellem 
hatalma. (Igaz!) 

Ha valamely országban a sajtószabadság 
szenved, ott szenved minden szabadság, mert ez 
anyja minden más szabadságnak. A hol pedig a 
sajtószabadság fönáll, van remény, hogy a többi 
szabadságokat is vissza lehet nyerni. 

Rövid jellemzéséül a sajtóügynek fölhozom 
Baumarchaist, ki a sajtószabadságra, illetőleg a 
eensurára nézve ekként nyilatkozott: „Szabadon 
írhat ön mindenről — mondja ő — kivéve a kor
mányt, kivéve az udvar embereit, kivéve a kato
nai, kivéve az egyházi személyeket, kivéve a ta
nárokat, postatiszteket, adószedőket, szóval min
denkit, ki bárminemű hivatalban van." Hyen volt 
azon sajtószabadság, melyet némely urak védel
meztek, mint mondják, a kormányok érdekében. 

De hitem szerint a sajtószabadság nem más, 
mint erős bástya, melylyel az államot körülveszi 
egy gondolkodó nemzet. 

Ennélfogva őszintén üdvözlöm a felelős ma
gyar minisztériumot azért, hogy a 48-diki törvé
nyekre visszalép az által, hogy elfogadja azokat 
kiindulási pontul: ezzel nem csak legdrágább kin
csét adta visza a nemzetnek, hanem bebizonyította 
egyszersmind a világ előtt, hogy a magyar nemze
tet a szabadságra érettnek hiszi. 

Én a részletes tárgyalásnál szintén módosit-
ványt kívánok benyújtani; most csak azt akarom 
még megjegyezni, hogy a 48-diki törvényeket el
fogadom, föltéve, hogy azok jövőre szélesebb alap
ra lesznek fektetve. (Elénk éljenzés.) 

SzáSZ K á r o l y . Miután Stratimirovics György 
képviselő úr beszédéből épen semmit sem értettem, 
csak Hodosiu képviselő társunk előadására akarok 
némely észrevételeket tenni, itt is bocsánatot kér
ve, ha előadására, félre- vagy nem jól értésből, 
vagy kimerítő választ nem adhatnék, vagy egy és 
más kifejezését, miután szavait nem jól hallottam, 
félremagyaráznám. 

Ha jól vettem ki, Hodosiu képviselő úr a mi
niszteri előterjesztést azért nem pártolja, mert az 
1848-diki sajtótörvényt nem tarja elég szabadel
vűnek. Nem akarok, t. képviselőház, az 1848-diki 
18. törvényczikknek vagyis a sajtótörvénynek 
se szabadelvüség szempontjából, se más szempont
ból részletes taglalásába, bírálásába jelenleg bocsát
kozni. A kérdés nem is azon fordul meg, vajon az 
1848-diki 18 törvényczikk vagy sajtótörvény elég 
szabadelvü-e arra, hogy azt a maga nemében tö
kéletesnek ismerjük el, s vajon a törvényhozás 
nem találandja-e szükségesnek azon, a maga ide
jében és utján, egy vagy más változtatást tenni ? 
A kérdés a miniszteri előterjesztést illetőleg jelen
leg az, vajon az 1848-diki törvényeknek a sajtó
ügyre vonatkozó, fönálló, szentesitett 18-dik tör-
vényczikke állittassék-e vissza jelenleg ? vagy fön-
tartassék-e — mint Hodosiu képviselő úr beszéde 
végén indítványát formulázta — a jelenlegi status 
quo ? Azt hiszem, akárki, a szabadelvüség szem-

] pontjából is, melynél fogva Hodosiu képviselő úr 
a 48-diki törvényt elfogadni nem akarja, kényte
len lesz elismerni, hogy a 48-diki sajtótörvény, 
minden lehető hiányai daczára, sokkal jobban meg
felel a sajtószabadság igényeinek, mint, bár felelős 
minisztériumunk és annak fölügyelete mellett, a 
policziális eljárás, mely jelenleg a sajtóügyekre 
nézve fönáll. (Úgy van!) Azt hiszem, nem kell 
hosszasan fejtegetnem, és alig fogok ellenmondás
ra találni, ha azt mondom, hogy az előzetes cen-
sura, mely a policziális eljárás által, bár nemzeti 
felelős kormány fölügyelete alatt, gyakoroltatnék, 
mindenesetre az eszméknek elfojtására sokkal nyo-
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masztóbb, sokkal veszélyesebb és tűrhetetlenebb, 
mint a sajtótörvénynek azon meghatározása, hogy 
a sajtóvétségek fölött utólag esküdtszékek birásko-
janak és a törvényszék az esküdtszékek végzése 
nyomán mondja ki az ítéletet. 

T. ház, egy régi mondás, de melynek igaz
sága örökérvényű, azt tartja, hogy valamely or
szágnak, mely jogaitól, szabadságától sokáig meg 
volt vagy van fosztva, adjátok vissza a sajtósza
badságot, és ezen szabadság utján minden egyéb 
elvesztett vagy kétségbevont szabadságát vissza 
fogja szerezni. (Helyeslés.) 

Én, t. ház, a 48-diki sajtótörvényt, ismételem, 
nem veszem pártfogás alá — melyre különben 
annak szüksége nincs is — Hodosiu képviselő ur
nák némely részletes megtámadása ellenében. Nem 
vitatom még azon nyelvészeti fölfedezését se, mely 
szerint ő azt mondja, hogy ezen kifejezés: „tisz
tességes erkölcsök" hibás, mert van-e nem tiszte-
séges erkölcs is? Mindnyájan tudjuk, hogy igen 
is van, mert a magyar nyelvjárás szerint bátran 
mondhatjuk, hogy: „rósz erkölcs" stb. s e sze
rint igen is van nem tisztességes erkölcs is. Nem 
felelek továbbá az oly kifogásra, mely szerint azt 
mondja, hogy a miniszteri előterjesztvény, és az 
általa visszaállíttatni kívánt 48-diki 18. t. ez. sze
rint, ha valaki azt írná, hogy Románia nem tarto
zik a magyar koronához, azért, mint az állam egy
sége elleni izgató, elfogatnék és elitéltetnék. Nem 
hiszem, hogy Magyarországban oly esküdtszék 
vagy ítélőszék legyen, mely valakit azért, hogy 
azon történeti tényt említi föl, hogy Románia nem 
tartozik a magyar koronához — minek kimondá
sára különben semmi szükség sincs, annyira köz
tudomású ez — perbe fogná és elitélné. (Helyeslés.) 
Azt sem hiszem, t. ház, mitől Hodosiu képviselő 
úr annyira fél, hogy ha a 48-diki sajtótörvény 
életbe lép, holnap már egy román vagy szerb lap 
sem jelenhetik meg. Nem félek én ettől, mert tu-> 
dom, hogy román, szerb , vagy bármely ajkú 
nemzetiségnek lapjai, ha hazánk egysége és az ál
lam biztonsága ellen szót nem emelnek, épen oly 
bátran és szabadon fognak keresztülmenni min
den esküdtszékeken, minden itélőszékeken, és egy 
még nagyobb itélőszéken — a nemzeti közvéle
mény itéló'székén — mint magyar, német, vagy 
akárminő más lap. (Tetszés.) 

W l á d AlájOS: A cautió miatt mondotta. 
SzáSZ K á r o l y : A cautió kérdésére már 

Jámbor képviselő társam felelt , s azért nem 
szükséges , hogy e kérdésre jelenleg feleljek. 

Én tehát Hodosiu képviselő úrnak csupán egy, 
a miniszteri előterjesztvény egyik pontjára tett meg
jegyzésére leszek bátor tüzetesebben, de arra is 
röviden felelni. Fenakad t. i. Hodosiu úr azon, 
hogy a miniszteri előterjesztvény jelenleg nem az 

ország minden részeiben és városaiban, hanem csu
pán öt helyen kivan sajtó-esküdtszékeket és a saj
tóvétségek felett itélő törvényszékeket visszaállitani. 
Ha figyelemre méltatja Hodosiu képviselőtársam a 
miniszteri előterjesztés ide vonatkozó pontját, talán 
meg fogja találni ezen eljárás magyarázatát. E 
pont ugyanis így szól: „E miniszteri rendele
tet most, a törvényhatóságok s Ítélőszékek 
végleges rendezése előtt, végrehajtani egy rész
ről nem volna czélszerü, más részről pedig nagy 
akadályokkal és bonyodalmakkal állna az kap
csolatban. O fölsége kormánya eleget kíván 
ugyan tenni a törvény azon világos rendeletének, 
hogy sajtóvétségek fölött ezentúl esküdtszékek ítél
jenek ; de most egyelőre csak Pesten, Debreczen-
ben, Eperjesen, N.-Szombatban és Kőszegen képes 
az esküdtszékek megalakítását végrehajtani." A 
miniszteri előterjesztés tehát azt nem mondja, hogy 
nem fogja az esküdtszékeknek a 48-diki törvények 
értelmében való fölállítását minden illetékes és 
kellő helyeken elrendelni, hanem csak azt, hogy 
most egyelőre nem képes ezt keresztülvinni má
sutt, mint a nevezett helyeken. Vajon micsoda aka
dályok lehetnek azok, melyek a minisztériumot 
arra birják, hogy kimondja, miszerint nem képes 
egyelőre tökéletesen megfelelni a törvény kívá
nalmának? Ha az átalakulásnak átalános nehéz
ségeit, melyek egyszerre minden ügyeinkben újjá
alakítást, majdnem azt mondhatnók, ujjáteremtést 
igényelnelnek, számba veszszük, már ebben is 
eléggé megtaláljuk az okot, mely a minisztérium 
eljárásátigazolja. (Ügy van!) De tekintse Hodo
siu képviselő társam, ha minden egyebet mellő
zünk is, azon egy körülményt, miszerint az or
szágban minden megyei, városi törvényszék épen 
a tegnap elfogadott javaslat szerint újra fog szer-
veztetni; tekintse azon körülményt, hogy jelenleg 
egy megyei vagy városi törvényszék sincs, mely 
ne volna a 48-diki törvények értelmében újra szer
vezendő és átalakítandó. Míg ezek mind annyian 
az egész országban rendes , törvényes állapotba 
nem helyeztetnek, mig a megyei és városi törvény -
székeink a 48-diki törvények és a tegnap elfog a-
dott miniszteri javaslat értelmében nem lesznek 
megalakítva, addig, azt hiszem, a minisztériumtól 
azt kívánni, hogy ezen sajtóügyben mindenütt az 
esküdtszékeket szervezze, mindenütt a most jelen
leg fenálló, de nagyon rövid idő alatt újjáalakí
tandó törvényszékek által a sajtóügyben ítéleteket 
hozasson: ez legalább is túlságos kívánat volna. 
Azt hiszem, Hodosiu képviselő társam észrevétele 
ezen pontra nézve is teljesen nélkülözi mind a mél
tányosság, mind a lehetőség kívánalmait. 

Bevégzem, t. ház, tán nagyon is hosszura ter
jedt észrevételeimet, azon egyszerű, de, azthiszem, 
eddigi előadásom által eléggé indokolt kijelenté-
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semmel, mely szerint a miniszteri előterjesztést, né
mely, a részletes vitánál netalán benyújtandó mó-
dositványokhoz járulhatások fen tartásával, az áta
lános vita alapjául nem csak elfogadom, de, mint a 
48-diki törvények 18-dik t. ez. életbe léptetésének, 
még pedig a szellem országában, a sajtóügyek kö
rül, tehát legfontosb téren, szivemből üdvözlöm, 
és óhajtom, hogy mindazon akadályok, melyek 
ennek, valamint a 48-diki törvények egyéb czik-
keinek teljes és tettleges életbe léptetésének útjá
ban állanak, elhárittassanak. (Helyeslés.) 

SztratimrOViCS G y ö r g y : Személyes igazo
lásomra kénytelen vagyok Jámbor Pál képviselő 
ár előadására megjegyezni, hogy én az osztrák 
sajtótörvény érdemére nézve egy szót sem szó
lottam . 

E l n ö k : Az átalános vitára nincs senki följe
gyezve : kérem tehát azokat, kik a miniszteri elő
terjesztést a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A ház a mi
niszteri előterjesztést a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés első pontját; ezután Manojlovics Emil 
módositványát, mely szerint ezen ehö pontból e szavak : 
„mely a sajtóvétségekről szól'' kihagyandók.) 

Manojlovics E m i l : Csak azért kivánok ezen 
pont ellen szót emelni, mert a benne foglalt ezen 
kitétel: „Az 1847—48 : 181. czikket, mely a sajtó-
vétségekről szól,* azon magyarázatra adhatna al
kalmat, mintha ezen törvénynek csak azon része 
lenne visszaállítandó, mely a sajtóvétségekről szól, 
holott kétséget nem szenved, hogy nem csak az idé
zett törvény ezen egyes fejezete, hanem annak a saj
tóvétségekre, a biróí eljárásra, az időszaki lapokra, a 
nyomdákra és a könyvkereskedőkre vonatkozó ösz-
szes fejezetei szándékoltatnak visszaállíttatni. Ezen 
kétértelműség szerintem csak úgy kerülhető el, 
ha ezen fölösleges szavak: „mely a sajtóvétségek-
ről szól" kihagyatnak. (Helyeslés.) 

Horvát Bo ld iz sár i gazságügy i minisz 
t e r : A kormány teljesen osztja a képviselő úr né
zeteit és épen azért ezen módositványt elfogadja. 
(Tetszés.) 

E l n ö k : E szerint kimondhatom, hogy a t. 
ház az első pontot a Manojlovics képviselő úr által 
ajánlott módosítással elfogadja. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előterjesztés második pontját. Átalános fölkiáltások: 
Maradjon !) 

E l n ö k : Tehát a 2-dik pont marad. 
Ocsvay Ferencz j e g y z ő (olvassa a 3-dikpon

tot, és Manojlovics módositványát, mely szerint e pont
ból e szó; „végleg"kihagyandó.) 

ManojlOViCS E m i l : Az előterjesztés 3-dik 
pontjában foglalt ezen szó: „végleges" kihagyását 

azért kívánom, mert a t. minisztérium abbeli né
zetét nem oszthatom, mintha az Ítélőszékek végle
ges rendezése előtt, mi a dolog természeténél fogva 
csak igen hosszú idő után történhetik, az esküdt
székek átalános behozatala czéiszerü nem volna, és 
ez bonyodalmakkal és akadályokkal állana kap
csolatban ; ellenkezőleg arról vagyok meggyőződ
ve, hogy, az alkotmányos hatóságok visszaállítása 
után, az esküdtszékek megalakítására vonatkozó 
1848 (évi miniszteri rendelet végrehajtásának mi 
sem áll útjában. 

PopOViCS-Desseanu J á n o s : Azon elv tekin
tetéből, melyre Manojlovics képviselőtársunk mó-
dositványát alapította, az átalános vitatkozás al
kalmával szándékoztam vala fölszólalni; de miután 
látám, hogy fölszólalásom azok után, a mik már el
mondattak, a házat untatni fogta volna, elállot-
tam a szótól. Most azonban nem tehetem, hogy e 
pontra vonatkozólag a ház becses türelmét ki 
ne kérjem azokra, miket igen röviden elmondani 
akarok. 

A miniszteri előterjesztés azt mondja, hogy a 
törvényhatóságok és ítélőszékek végleges rendezé
se előtt a 48-diki minisztérium említett rendele
tét egy részről nem volna czéiszerü végrehajtani, 
más részről pedig ez akadályokkal s bonyodalom
mal állana kapcsolatban. 

Megengedem, t. ház, hogy ez i g y v a n ; hanem 
én azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen in
tézkedésnek a miniszteri előterjesztés értelmében 
való végrehajtása szintén bonyodalmakkal áll kap
csolatban és nem is czéiszerü. Nem tartom ugyanis 
czélszerünek azt, hogy csakis öt helyen állíttassa
nak esküdtszékek, mert ez igen sok körülménynyel 
és viszonynyal áll ellentétben. Vegyük tekintetbe 
például a tiszántúli kerületet, melyben az esküdtszék 
Debreczenben volna fölállítandó. Ezen kerület, 
mint tudjuk, oly geographia fekvésű, hogy annak 
székhelye, Debreczen igen távol esik a kerület leg
több pontjától. Már hogy miképen lehetséges ne
hézség nélkül ezen debreczeni főponton az esküdt
széki eljárást és hivatást az egész kerületre nézve 
teljesiteni, azt valóban meg nem foghatom. (Fölki
áltások : Ez a 4-dik pontra tartozik !) 

De itt más akadályok is vannak. Vannak 
helyviszonyi, nyelvi és nemzetiségi akadályok. Én 
tökéletesen meg vagyok arról győződve, hogy a 
debreczeni polgárok, s mások, kik ott a közelben 
vannak, ép oly igzságszeretők, mint más vidékbeli 
polgárok; hanem azt kénytelen vagyok mégis 
megjegyezni, hogy a debreczeni esküdtszéknek még 
sem tnlajdonithatom átalában azon ismereteket, 
melyekkel egy esküdtszéknek a helyviszonyokra, 
népszokásokra és a népek jellemére nézve, az egész 
tiszántúli kerület tekintetében, birnia kell, midőn 
lelkiismerete szerint igazságos ítéletet kell hoznia. 
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Azért tartom én igen becsesnek azon jogelvet, mely 
szerint minden hazai polgár csakis a maga törvény
hatósága által ítéltethessék el s csakis a maga tör
vényhatóságában álíittassék bíróság elé. Mert azon 
törvényhatóság, mely magában mintegy szervezett 
egészet képez, ismerhet minden viszonyt, és a meny
nyiben ezeket figyelembe kell venni, saját belá
tása és lelkiismerete szerint hozhat ítéletet a nél
kül, hogy öntudatát megsértené. De más részről 
azt hiszem, hogy az esküdtszéki intézmény abban 
is találja magasztos elvét, hogy a honpolgárok sa
ját legközelebb álló polgártársaik által ítéltessenek 
bűnösöknek vagy bűnteleneknek, mert egyedül 
azok képesek fölfogni, vajon azon viszonyokban, 
melyek közt polgártársaik élnek, követtek-e el bűn
tényt vagy nem. 

Én tehát épen nem pártolhatom azon indít
ványt, hogy csakis öt helyen alakíttassanak esküdt
székek. (Közbeszólás: Nem erről van szó!) De igen 
is erről van szó, mert az mondatik: „a végleges ren
dezés előtt.* Már, hogy mikor lesz ez a végleges 
rendezés, azt előre nem lehet látni. 48-ban is ki 
volt tűzve, hogy a végleges rendezés nem fog so
káig tartani, és ime látjuk, hogy 18 év folyt le, s 
még sem történt meg a végleges rendezés. (Föl-
Máltások : Akkor mások voltak a viszonyok !) A jövőt 
most sem láthatja senki előre ; s épen ezért oly tör
vényt akarok alkottatni, mely engem a jövőre 
biztosítson, és ne föltételezze biztosítékait az eset
legességektől, melyeket előre látnia senkinek sem 
lehet. 

Ugyanazért pártolom Manojlovics képviselő
társam indítványát, és pedig annál inkább, mert 
óhajtom, hogy mihelyt a legközelebbi rendezés 
megtörténendik, a 48-diki miniszteri meghagyás 
értelmében minden törvényhatóságban állíttassa
nak föl az esküdtszékek. A mennyiben azonban ez 
épen lehetetlen volna, akkor, ha már a törvénytől 
el kell térni, óhajtanám, hogy e ezélszerüség czél-
szertibben alkalmaztassák, t. i. hogy ne csak öt 
helyre szoríttassanak ez esküdtszékek,hanem állít
tassanak föl más helyeken is, például Aradon és 
más centrális helyeken, hogy azoknak eljárása 
könnyittessék, és azoknak, kik ezen esküdtszékek 
ítélőszéke elé kerülendenek, biztosítás nyújtassák, 
hogy felettök igazságosan, a körülmények és vi
szonyok valódi átérzésével fognak ítéletek hozatni. 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Előttem szóló t. 
képviselőtársamat nem követhettem beszéde egész 
fonalán keresztül, a mennyiben, ha jól tudom, a 
3-dik pont képezi most a tanácskozás tárgyát, és 
Ő legtöbbet a 4-dik pontról beszélt, a melyre 
nézve különben is Manojlovics képviselőtársunk 
által lőn módosítvány beadva, melyhez, ha szük
ségét látom, a 4-dik pont tárgyalásánál leszek bá
tor hozzászólani. Magára a 3-dik pontra nézve ab

ban, hogy a „végleges" szó kihagyassék, egyet
értek előttem szólóval. Mert én sem tartom helyes
nek, hogy az esküdtszékeknek a vármegyék és 
egy szóval a törvényhatóságok keblében fölállítása 
egy remélhetőleg ugyan nem messze levő, de min
denesetre bizonytalan ideig, a törvényhatóság-ok 
végleges rendezéséig, eíhalasztassék. Ebben tehát 
vele egyetértek; és csak azért kívántam fölszólalni, 
mert habár egyetértek is a végzésre nézve, indo
kolásait természetesen el nem fogadhatom : mert 
nem fogadhatom el ezen kívánalom indokolásául se 
azt, hogy a debreczeni esküdtek nem volnának 
képesek ugy ítélni, mint tán az aradiak, vagy nem 
tudom, hová valók, se azt nem fogadhatom el ala
pul, mintha a debreczeniek nem volnának polgár
társai — mert természetesen itt a szélesebb hazai 
értelemben kell szólani — a másutt lakóknak: 
mert ha elfogadnók azon indokolást, melyet a t. 
képviselő fölhozott, hogy t. i. saját polgártársai 
Ítéljenek mindenki fölött, mivel csak azok fogják 
föl legjobban helyzetét: akkor minden egyes kis 
községbeli ember fölött is csak azon község tagjai 
ítélhetnének, s utoljára is minden eddigi birói elv
nek ellenére legjobb volna hatestvér testvér fölött 
ítélne, mert ezek bizonyára legjobban ismerik 
egymást és tudják egymás viszonyait. (Helyeslés.) 

Popovics -Desseanu J á n o s : Én megjegy
zésemet nem úgy értettem, hogy a debreczeni 
polgárok nem volnának honpolgárok. (Zaj.) 

Wlád A l a j o s : T. képviselőház! Jól tudván 
azt, mily roppant teendő vár az igazságügyminiszte-
riumra, és e szerint meg akarván neki az időt kí
mélni más hasznosabb foglalkozásra és működésre, 
valamint más részről meg akarván kímélni a minisz
tériumot is azon vádtól, hogyaz annyira gyűlölt pro-
visoriumokat uj provisoriummal akarja gyarapíta
ni, indítványozom, miszerint a 3 ,4, 5 és 6-dik aline-
ák egészen hagyassanak ki, és következőleg alakít
tassanak. Különösen a 3-dik pont ekkép módo sit-
tassék: „E miniszteri rendeletet azonban a jelen kö
rülmények között a törvényhatóságok s ítélőszé
kek végleges rendezése előtt végrehajtani egy rész
ről nem lévén czélszerü, más részről pedig nagy 
akadályokkal és 'bonyodalmakkal állván kapcso
latban," ezután közvetlen utána jönne: „ugyan
azért addig is, míg a törvényhatóságok és ítélőszé
kek végleg rendeztethetnének és az esküdtszékek 
minden törvényhatóságok keblében megalakittat-
hatnának, a sajtóvétségek fölött a megyék, váro
sok vagy szabad kerületek törvényszékei fognak 
az 1847/8 18-dik t. ez. első fejezete szerint eljárni." 
Ezen módositványom alapjaid szolgál különösen 
azon fölosztás, mely a miniszteri előterjesztvény-
ben foglaltatik, mely szerint öt hely, különösen te
kintetbe véve a négy kerületet, állíttatik föl. Ez, 
legalább az én nézetem szerint, nem felel meg tö-
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kéletesen a czélnak, de igazságtalan is. Méltóztas
sanak tekintetbe venni, hogy azon régi, véleményem 
szerint, elavult fölosztás szerint KrassómegyébŐl. 
mely az ország szélén fekszik. aDuna mellől a vád
lottak kénytelenek volnának Debreezenbe menni. 
Igazságtalan volna a vádlottakat, valamint a tanu
kat az ily hosszú utazás által okozott költségekkel 
terhelni. Miért kényszeritsük a bepörölteket és ta
núikat arra, hogy óriási költségeket tegyenek oly 
esetekben, midőn talán föl fognának mentetni, mi
dőn mindez saját törvényhatóságuk keblében is 
megtörténhetnék ? A törvényszékek legközelebb 
úgy is tisztújítás alá fognak kerülni, és senki sem 
mondhatja majd, hogy azok nem bírják a közbi
zalmat, mert hisz választás által alakittatnak. Sem
mi ok sincs tehát arra, hogy addig, mig a minisz
tériumnak sikerül minden törvényhatóságokban az 
esküdtszékeket fölállítani, addig más szükségtelen 
provisoriumok hozassanak be : hanem véleményem 
szerint az illető törvényhatóságok törvényszékei 
a bűnesetek elitélésével tökéletes biztonsággal meg
bízathatnának. Én. habár jelenleg nincs szőnyegen, 
fölhasználom ezen ügyet annakis kijelentésére,hogy 
azon véghetlen nagy harcz, mely az esküdtszékek 
és a rendes bíróságok védői közt foly, még eldöntve 
nincs; kitűnő képességek vannak az egyik, kitű
nők a másik mellett, s én nem akarnék e kérdésnek 
addig praeocupálni , vagy kísérletkép használni 
ezen nagyszerű eszmét: azért erről akkor lesz idő 
szólni, midőn e kérdés tüzetesen fog tárgyaltatni. 
Addig tehát, még ezen eszme, ezen elv diadalát 
ülné miközöttünk is, addig pártolom a törvényszé
kek általi bíráskodást. 

E l n ö k : A t. képviselő úr méltóztassék módo-
sítványát írásban beadni, mint ezt a házszabály 
kívánja. 

Senki sincs a szólásra följegyezve: ennélfogva 
fölszólítom azon képviselő urakat, kik a miniszteri 
előterjesztvény szerint fogadják el ezen harmadik 
pontot, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A 
többség a miniszteri előterjesztvény harmadik 
pontját a szerint fogadja el, mint a miniszteri elő-
terjesztvényben foglaltatik. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérj esztvény 4-dik pontját, s utána Manojlovics Emil 
képviselő kővetkező mődosítványát: „Addig is azonban 
ö felsége kormánya eleget kíván tenni a tőrvény azon 
világos rendeletének, hogy sajtóvétségek fölött ezentúl 
esküdtszékek ítéljenek, és most előre Pesten, Debreczen-
ben, Eperjesen, N.-Szombatban, Kőszegen, és figyelem
mel az országnak némely részeinek ezen helyektől távol 
fekvésére, a szükséghez képest az ország többi városai
ban, az esküdtszékek megalakítását azonnal végre fogja 
hajtani.u) 

Manajlovics Emil : T. ház! A minisztéri
um által Pesten. Debreczenben, Eperjesen, N.-Szom-

batban és Kőszegen fölállittatni ajánlott esküdtszé
kek számát kielégíthetőnek nem találom : mert mel
lőzve azt, hogy az esküdtszékeknek ezen csekély 
száma mellett a vádlott reeusationális joga az által, 
hogy a szerfölött nagy távolságban lévő esküdt-
birákat nem ismervén, folytonos bizonytalanságban 
lesz az iránt, kit fogadjon el közülök birájának, kit 
utasítson vissza, szerfölött megszorittatnék; de az 
igazsággal sem találhatom összeférhetőnek, hogy a 
pörbe fogott 40 vagy 50 mföldnyire, mint például 
Oraviczárol vagy Újvidékről Pestre vitázni és pén
zét és idejét elegendő ok nélkül költeni kénysze
ríttessék. Méltóztassék elhinni, hogy egy pár ily 
utaztatás által a provinciális kis lapokat, melyeknek 
szerkesztői rendesen expeditorai is, végkép tönkre 
lehet tenni: ez pedig a mi humánus törvényhozá
sunknak sem czélja, sem föladata. Ezen nézetből 
indultam ki, t. ház, midőn az esküdtszékek szapo
rítását indítványoztam; itt pedig csak például meg
érintem Pécs, Arad és Újvidék városokat, a hol tud
tommal újságok jelennek meg, és hol a nép quali-
ficatiójánál fogva is az esküdtszékek azonnali be
hozatalának semmi sem áll útjában. (Helyeslés.) 

Wass Sámuel gr.: T. képviselőház ! Bátor 
vagyok egyúttal figyelmeztetni, hogy az eddigi 
esküdtszékek ugy szoktak alakíttatni, hogy a 
vádlottnak joga van az esküdtszékek fele ellen ki
fogást tenni: ha tehát oly nagy távolságra kell, 
hogy menjen a vádlott, micsoda emberek ellen fog 
kifogást tenni, midőn azokat egyátalában nem isme
r i? Részemről azok véleményét pártolom, a kik azt 
mondják, hogy több helyen állíttassanak fel esküdt
székek, melyek a vádlottakhoz közelebbek legye
nek. 

MiletiCS SzvetOZár : T. képviselőház ! Az 
1848-diki sajtótörvény, kölünösen büntetés tekin
tetében, fölötte szigorú, úgy szólván drákói, külö
nösen pedig a nem-magyar nemzetiségek sajtójá
ra nézve veszélyes, és nevezetesen ez időben, mi
dőn a nemzetiségi tárgy kérdésben van s hol min
den élénkebb discussió valami kihágásnak vehető. 
De ezen szigort még eljárással is nagyobbitani, azt 
tartom, hogy sem igazságos, sem helyes. A minisz
térium csak öt itélőszéket indítványoz a sajtóki
hágásokra nézve. A szerb sajtó most Újvidéken 
van öszpontosulva. Újvidék a nagyszombatig es
küdtszék alá esik. S ha most a vádlottnak Újvi
dékről Nagy-Szombatba kellene mennie, úgy az 
úti költségek és az idővesztés rá nézve mérték 
nélküli büntetés volna, ha mindjárt igazolva lenne 
is ; az ő távolléte ez idő alatt lapjára nézve is 
igen káros volna. Ezenkívül idegen s ellenkező 
elvű esküdtszék által ítéltetni, sok esetben annyit 
tesz, mint előre elitélve lenni. Végre a büntető 
jog első fogalmával és 'alapjával is ellenkezik, 
hogy valaki saját tettének és saját helyének bi-
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rajától elvétessék s más messzeeső törvényszék
nek vettessék alá. Ha mindjárt a pesti törvényszék 
volna is Újvidék számára elrendelve, az illetőre 
nem sokkal kevesebb kár és alkalmatlanság vol
na. Ez annyit jelentene, mint a szerb sajtót a 
magyarországi törvények hatásköréből kirekesz
teni, s ez által nagyobb ellentállásra, mint a m i n ő 
az az országban különben volna, kihívni. Az 1848-
diki minisztérium még akkor, midőn a tartományi 
városokban sajtó nem volt. elrendelte, hogy min
denhol, hol törvényszék létezik, esküdtszékek is le
gyenek a sajtókihágásokra nézve. A mostani mi
nisztérium avval igazolja magát, hogy nem volna 
képes oly gyorsan mindenütt esküdtszékeket össze
állítani, különösen azért, mivel ajurisdictiok és a ha
tóságok még nincsenek rendezve. De először nem 
oly nehéz dolog esküdtszékeket összeállítani; má
sodszor nem szükségesek azok mindenütt, hanem 
mostanra csak ott, hol sajtó és journalistika léte
zik ; harmadszor maga a miniszteri javaslat is a vé
gén azt mondja, hogy addig, mig az esküdtszékek 
a fennevezett öt helyen be nem hozatnak, a sajtó-
vétségekben a most fönálló törvényszékek ítélnek. 
Az tehát, hogy a jurisdictiók nincsenek szervezve, 
s hogy új törvényszékek nincsenek, nem akadály, 
mert a hatóságok és bíróságok egymást helyette
síteni fogják : ha tehát a fönálló törvényszékek ad
dig ítélhetnek, mig öt helyen esküdtszékek föl nem 
állíttatnak, akkor addig is Ítélhetnek, míg min
denütt, a hol szükséges, föl nem állíttatnak. Jobb 
végre, hogy akár az eddigi, akár az új törvényszé
ki hatóságok magok ítéljenek, mint idegen esküdt
szék, mely helyzeténél fogva már előre is pártos, 
vagy jobban mondva, ellenséges lesz. A javaslat 
pedi^ talán csak nem czélozza ezt ? 

Én a Manajlovics úr által beadott módosit-
ványt pártolom. 

Bernát í lZs igmond: T. képviselőház ! Vala
mint egy riszről kész volnék azon elvet elfogadni, 
hogy az egész ország törvényhatóságaiban mint 
kell behozni az ítélő székeket annak idejében, mi
kor arról szó lesz, majd más elvekkel is együtt 
fogjuk előterjeszteni: úgy más oldalról azt is meg 
kell vallanom, hogy a bírói hatóságokat teljes 
Magyarországnak minden törvényhatóságaiban 
akár most. akár a jövendőre fölállítani, valóság
gal szükségtelennek tartom ; és akkor sem késen-
dem véleményemet egész tisztelettel előterjeszteni, 
ha majd módomban lesz ezen tárgyban ú g y , a 
mint a tanácskozás rendje hozza magával , érte
kezni. Most csak annyit mondok, hogy miután a 
minisztérium kimondja, hogy jelenleg nem képes 
több esküdtszéket megalakítani, én őt olyanra, 
a mire nem képes, kötelezni nem akarom: ennél
fogva óhajtom, hogy a szerkezet úgy fogadtassák 
el, mint előterjesztetett. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. in. 

Dimitrievics Milos jegyző: Ivánka Imre: 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Onossy Mátyás! 

(Eláll) 
Dimitrievics Milos jegyző: Kállay Ödön! 
K á l l a y Ödön : T. ház! Csak egy pár szóval kí

vánom t. képviselő társam Manojlovics indítványát 
pártolni. Debreezentől Újvidékig és Újvidéktől Kő-
szegig igen nagy a távolság, s méltóztassanak legin
kább meggondolni azt, hogy e területen laknak ro
mánok és szerbek. Nem akarnám félreértéseknek 
kitétetni a minisztérium munkálatát, s óhajtanám, 
hogy Újvidéken, vagy bárhol e vidéken ezen nemze
tiségek közelebb érhessenek esküdtszéket. Méltóz
tassék a ház a méltányosság szempontjából Manojlo
vics indítványát elfogadni. (Maradjo7i a szerkezet.V) 

Tisza K á l m á n : Igen sajnálom, hogy nem 
engedhetek a t. ház kivánatának, a mennyiben én 
is néhány szóval e tárgyhoz kívánok szólani. Nem 
akarom e kérdést egyátalában se egyes váro
soknak külön érdekei szempontjából, se nemze
tiségi szempontból tekinteni. Engem nem vezérel 
egyéb, mint az, hogy elég legyen téve annak, mi 
valósággal a jelen állapotban helyes és az igaz
ságszolgáltatás lehetővé tételére szükséges; és én 
meg vagyok győződve, hogy (kivált miután a t. 
ház többsége méltóztatott a szerkezetben benne 
hagyni ezen szót. hogy : „a törvényhatóságok vég
leges rendezéséig") valósággal az ország igen nagy 
részén igen nagy jogsérelem fog elkövettetni ak
kor, ha csak is öt helyen fognak esküdtszékek föl-
állittatni. E g y t. képviselő úr azt monda, hogy 
hiszi, hogy a minisztérium azért mondta azt, mert 
nem képes másutt szervezni. Én úgy gondolom ; 
hogy a minisztérium, kivált ha a ház Őt fölhatal
mazza, képes lesz erre. Mert mi lehetett az én cse
kély fölfogásom szerint az egyedüli ok arra, hogy 
ez öt hely választatott ? Az, hogy Pesten kir. tábla, 
a másik négy városban pedig kerületi táblák van
nak, a kormánytól függő bírák kinevezésével. Ha 
az országgyűlés a minisztériumnak azt fogja mon
dani, hogy esküdtszékeket ne csak ezen öt helyen 
szervezzen, hanem tekintve az ország némely ré
szének e pontoktól való nagy távolságát, még több 
helyen is. akkor a miníszterram meg fogja ezt te
hetni ; s hogy tisztában álljon a dolog, egy követ
kező pontban hozzá lehet tenni, hogy a miniszté
rium meghatalmaztatik az említett öt helyen kívül. 
a hol bíróságok szerveztetnek, ezt ideiglen ren-
dezni. Ez által semmi sem veszélyeztetnék, és az 
ország minden vidékei iránt igazságosak volnánk. 

B ő s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Tisza Kál
mán képviselő társam nagy részben elmondá, a 
mit el akartam mondani; csak azt jegyzem tehát 
meg, hogy a kik czélszerünek tartották a szerke
zetből azon egy szónak kihagyását : „végleges,* 

40 



314 CII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 9. 1867.) 

azoknak óhajtaniok kell Manojlovies képviselő 
társunk indítványának elfogadását is. Azon két 
indítványnak elfogadása valóban szükséges még 
akkor is, ha a „végleges" szó benne marad a szer
kezetben. Én sem akarom, hogy itt különös figye
lem fordíttassák akár egy, akár más különleges 
érdekre; hanem az átalános igazság szempontjá
ból óhajtom, hogy a minisztérium fölhatalmaztas-
sék , hogy a hatóságoknak és törvényszékeknek 
legközelebbi helyreállítása után, a szükséghez ké
pest, a kijelölt öt helyen kívül még más helyeken 
is rendeztessenek esküdtszékek. 

E l n ö k : Senki sem lévén fölírva, a kik a mi
nisztérium előterjesztésének 4-ik pontját pártolják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
Ellenpróbát! Ez is megtörténik.) Ugylátom, a több
ség a miniszteri előterjesztést fogadja el. 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előtérj esztvény ő-ik pontját.) 

Kubicza P á l : T. ház! Bátor leszek igen rö 
vid rnódositványt inditváryozni a miniszteri elő 
terjesztés ezen szakához. Meggyőződésem, hogy, a 
fönforgó viszonyok közt és az adott körülmények- '-, 
nél fogva, a miniszteri előterjesztésnek ezen pont- ! 
j á b a n , különösen három első sorában fölállított i 
intézkedése tökéletesen helyes. Azonban más rész- : 
ről az is meggyőződésem, hogy sokkal megnyug
tatóbb volna, ha a kijelölt birói testületek nem ma
gok fognák a törvény alkalmazására alakult bíró
ság elnökét megválasztandó két tagját kiküldeni; 
hanem ez egyenesen az ország felelős kormányára 
bízatnék. Eszerint módosítványom abból áll, hogy 
a 4-ik szakasznak három első sora megmarad, a 
4-ikből e szó u tán : „olyképen" a következő szók 
kimaradnak, s helyűkbe e szavak tétetnek: „oly-
kóp, hogy az említett ítélőszékek tagjai közül egy 
elnököt és két más birói tagot e czélra a miniszté
rium fog, a törvényhozás további intézkedéséig, ál
landóan kiküldeni." Van szerencsém ezen módo-
sitványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. 

G h y c z y K á l m á n : Kézetem szerint a bíró
ságok részrehajlatlan igazságos eljárásának egyik 
fó kelléke a bíróságok függetlensége; ez az, mi a 
feleknek bizalmát a bíróságok irányában legin
kább fentartja és biztosítja. Én ezért részemről a 
miniszteri előterjesztvénynek ezen pontját, úgy a 
mint az beadatott, igen helyesnek és czélszerünek 
tartom, s azt hiszem, hogy megegyezik a bírósági 
szervezettel is. Azon módositvány, melyet Kubicza 
képviselőtársam terjesztett elő, ennél tovább megy, 
nézetem szerint a birói függetlenséget támadja meg, 
és bizalmatlanságot támaszt a bíróság iránt az illető 
feleknél és közönségnél. Én azért e tekintetben a 
miniszteri eló'terjesztvényt pártolom. (Helyes! Ma
radjon !) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a miniszteri elő
terjesztést, úgy a mint beadatott, pártolják, mél
tóztassanak fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatik. 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri élöterjesztvény 6-dik pontját.) 

ManOJloviCS E m i l : Ezen pontra javasolt 
styláris változtatásnak szüksége önként elesik. 

E l n ö k : Ennélfogva marad a 6-dik pont is. 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz

teri előtérj esztvény 7-dik pontját.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 

előtérj esztvény 8-dik pontját.) 
MikÓ M i h á l y : T. képviselőház! A tanács

kozás alatti miniszteri előterjesztvény utolsó sza
kaszában az mondatik, hogy ; „Erdélyországra néz
ve a sajtóvétségek megfenyitését s az esküdtszé
kek fölállítását illetőleg, az ottani viszonyok jelen 
állapotjának tekintetéből, addig is, mig mindezekre 
nézve végelhatározás történhetnék, a minisztérium 
rövid idő múlva külön javaslatot fog előterjesz
teni. " Önként következik e szerkezetből, hogy 
addig, mig ezen előterjesztendő törvényjavaslat 
koronás királyi szentesítés nyomán törvény ere
jére emelkedhetik, Erdélyben a sajtóügy a most 
gyakorlatban levő előző vizsgálat megtartása mel
lett jelen helyzetében fogna hagyatni. Már pedig 
vélekedésem szerint, habár az esküdtszékek rög
tön fölállitása Erdélyben némely nehézségekkel 
van is egybekötve, a jelen sajtóállapot fentartása 
a t. háznak szándékában a Királyhágón túl épen 
az okból nem lehet, mint Királyhágón innen. Ez 
okok itt terjedelmesen elmondattak; azokat nem 
ismétlem. Ú g y hiszem, mihelyt Erdély kormány
zatát is a minisztérium átveszi, minden a minisz
teri kormányzat elveivel meg nem férhető intéz
kedéseknek megkell szünniök. (Helyeslés.) Ugyan
azért úgy vélekedem, hogy miként a köztörvény
hatósági rendszer visszaállítása tárgyában a t. 
ház a múlt ülésben a minisztériumot fölhatalmazta : 
a minisztérium e tárgyban is fölhatalmazandó len
ne , hogy a viszonyokhoz képest, belátása szerint, 
tehessen oly intézkedéseket, melyek nyomán Er
délyben is a gondolatközlésnek szabadsága átalá-
nossá tétessék s átalában a sajtóügy ott is a Bach-
rendszerből fönmaradt bilincseiből föloldassék. 
Bátor vagyok tehát az utolsó szakaszt illetőleg 
rnódositványt ajánlani, melyet a tisztelt ház enge
delmével leszek szerencsés fölolvasni. Az előter
jesztett utolsó szakasz, mely így kezdődik: „Er
délyországra nézve," stb. egészen kihagyandó 
lenne, s helyébe jönne : „Erdélyországra nézve a 
sajtóügyekben az ottani viszonyok jelen állapot
jának tekintetéből ideiglen a minisztérium saját 
belátása szerint és felelősség alatt fog intézkedni." 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 
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H o r v á t Bo ld izsár i gazságügy i m in i s z 
t e r : Mi nem mertünk volna ennyi fölhatalmazást 
kérni a t. háztól; azonban ha többet ruháznak 
ránk, több jogot, mint a mennyit magunk kíván
tunk — noha ez igen terhes felelősséggel jár — 
mindamellett a közjó tekintetéből ezen felelősséget 
is elvállalni nem idegenkedünk. (Tetszés.) 

E l n ö k : Miután a minisztérium a Mikó Mi
hály képviselő úr által tett módosítványt magáévá 
tette, azt úgy lehet tekinteni, mint a minisztérium
nak magának a 8-dik pontra tett módosítványát. 
Ennélfogva fölteszem a kérdést, hogy azok, kik 
Mikó Mihály módosítványát pártolják, méltóztassa
nak fölállani. (Megtörténik.) A miniszteri előtérjeszt-
vény 8-dik pontját Mikó Mihály képviselő módosit-
ványa szerint a t. ház elfogadta. Miután így a 
részletes tárgyaláson keresztülmentünk, az egész 
még egyszer föl lesz olvasandó, hogy annak má
sodszori elfogadása iránt határozzon a ház. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa az egész 
miniszteri előtérj esztvényt az elfogadott módosításokkal.) 

E l n ö k : Fölszólítom azokat, kik a szerkeze
tet úgy, a mint fölolvastatott, pártolják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A szerkezet úgy, 
a mint fölolvastatott, el van fogadva. 

BÓniS S á m u e l : Engedje meg a t. ház, hogy, 
mint a tegnapi napon bejelentettem, a pénzügy
miniszter úrhoz kérdést intézzek az iránt, van-e tu
domása a pénzügyi minisztériumnak azon kölcsön
ről, mely kölcsönre most történnek az aláírások? 
és ha van tudomása, szándékoltatik-e, hogy ezen 
kölcsönnek biztositékául a magyar állambirtokok 
is leköttessenek? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Azon kölcsön, mely iránt Szabolcsmegye 
tiszalöki választókerületének érdemes képviselője 
hozzám kérdést intézett, még a múlt 1866-dik évi 
április 24-dikén kelt legfelsőbb elhatározás által volt 
elrendelve ; ugyan múlt évi április 26-dikán a cs. 
kir. szabadalmazott osztrák földhitelintézettel a zá
loglevelek kiadása iránt egyezmény köttetett s a 
kölcsönszerződés a birodalom mindkét felében fek
vő államjavakra még a múlt évben be is kebelez-
tetett. E bekebelezés alól azonban a magyar koro
nái uradalmak határozottan ki lettek véve. A há
ború folytán a porosz államnak fizetendő hadikölt
ségek fedezésére ezen záloglevelekre tetemes elő
legezés vétetett föl s a már régebben folytatott eláru-
sitási alkudozások következtében jelenben a nyil
vános aláírás folyamatban van. Ezen állapotban 
találta a dolgot a magyar minisztérium, midőn hiva
talba lépett, s azt, mint már érdemleg bevégzett 
tényt, a magyar minisztérium többé meg nem vál
toztathatta. Biztosítást szerzett azonban a magyar 
minisztérium arra. nézve, hogy a mennyiben a fo
lyamatban lévő hiteloperatiokból a folyó 1867-

dik évre már előre megállapított s tettleg folyamat
ban is levő költségvetés szükségletein tul fölösle
gek maradnak, azoknak hová fordítása iránt ő fel
sége magyar minisztériumának beleegyezésével 
fognak az előterjesztvények tétetni. A magyar 
minisztérium kötelessége szerint gondosan fog ezen 
előterjesztvényeknél ügyelni arra, hogy Magyar
országnak jogos és méltányos érdekei ne mellőz
tessenek. 

Bónis Sámuel: T. ház! r entartom magam
nak, hogy, ha szükségét látom, a tárgy fontosságá
hoz képest bővebb megfontolás után ezen tárgy
ban indítványt tegyek a ház asztalára. 

Szentkirályi Mór: T. képviselőház! Az 
előbbi tárgy az interpelláló képviselő úr által füg
gőben tartatván, én ahhoz nem szólok, hanem ré
szemről egy egészen más kérdést kívánok a t. ház
hoz intézni. (Halljuk!) 

Föliratainkban kimondottuk, hogy ismerjük 
az átmenet nehézségeit; kifejezést adtunk azon 
készségünknek is, hogy, az átmenet nehézségeinek 
legyőzése végett, a minisztérium irányában, mely
nek kineveztetését kértük, elnézéssel kívánunk 
lenni, és hogy bár nehéz legyen is az átmenet, mi 
azon nehézségek legyőzésére mindenben segédke
zet fogunk nyújtani. Szavunkat beváltottuk: meg
hoztuk azon határozatokat, t. ház, melyek ezen 
nehézségek legnagyobb részének legyőzésére szük
ségesek voltak. Ezen határozatok által fölhatalma
zásokat adtunk a minisztériumnak, melyeket csak 
a rendkivüli helyzet igazol és egyéb semmi. Ha a 
minisztérium nem kívánta volna e fölhatalmazáso
kat és maga szállott volna szembe, csupán azon 
parlamentális helyzetre támaszkodva, melyben van, 
minden nehézségekkel, akkor, ha azon eset állana 
be, hogy egy másik minisztérium váltaná föl a je
lenlegit, ez ott foghatná föl teendői fonalát, hol a 
mostani elhagyta. De miután a jelenlegi miniszté
rium ily fölhatalmazást kivánt, és a ház ezt meg
szavazta, azt hiszem, ezen fölhatalmazásokat az 
ujabb minisztérium csak azon esetben használ
hatná, ha azok részére újra megszavaztatnának. 
[Elénk helyeslés.) Ezen értelemben a következő ha
tározati javaslatot vagyok bátor a t. háznak aján
lani : {Halljuk ! Halljuk!) „Azon kivételes ideigle
nes fölhatalmazásokra nézve, melyek az ujonczok 
állítása, az adóknak folyó évi deezember utolsó 
napjáig leendő szedetése, a törvényhatóságoknak 
helyreállítása és a sajtó ügyében a magyar mi- • 
niszteriunmak adattak, ezennel kijelenti a képvi
selőház, hogy e fölhatalmazásokkal csupán és ki-
rekesztőleg a mostani felelős magyar minisztériu
mot ruházta föl." (Atalános élénk éljenzés.) 

E l n ö k : A javaslat még egyszer föl fog ol
vastatni. 

• T ó t h Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a javaslatot.) 
40* 
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Bernáth Z s i g m o n d : Azt hiszem, ez indít
vány a ház szabályai értelmében ki fog nyomatni 
és napirendre fog tűzetni. (Ellenmondás.) 

G h y c z y K á l m á n : Én röviden az előttem 
szólott képviselő társamnak előadására csak azt 
óhajtom megjegyezni, hogy az indítványozott ha
tározati javaslatot olyannak tartom, melyben bi
zonyosan mindnyájan , kik e házban vagyunk, 
közakarattal megegyezzünk: s azért kívánom, hogy 
az tüstént kérdésül tűzessék ki. (Atalános he
lyeslés.) 

Deák FerenCZ: Jobb szerettem volna, ha 
akkor, midőn e határozatokat hoztuk, mindegyik
hez oda tettük volna, hogy csupán a mostani fele
lős minisztériumot hatalmazzuk föl ezen intézke
désekre ; és ez esetben most nem kellene utólag 
nyilatkoznunk. Nem tudom, nem lehetne-e most is 
—- ámbár határozataink már elküldettek a főren
dekhez — azokhoz újra ily értelmű üzenetet kül
deni ? Ha azonban ezt rövidebb útnak véli a ház, 
fogadjuk el. 

Még egyet akarok megjegyezni. Annak elke
rülése végett, nehogy ezt bárki oda magyarázza, 
mintha e határozatot vagy nyilatkozatot a mostani 
minisztérium mintegy a maga állásának érdekében 
óhajtotta, ki kell jelentenünk, hogy e nyilatkoza
tot nem a minisztérium, hanem az ország érdeké
ben teszszük. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Fölszólítom azokat, kik e határozati 
javaslatot elfogadják, álljanak föl. (Megtörténik.) 
Egyhangúlag elfog*adtatik. 

G h y c z y K á l m á n : Javaslom, hogy a hozott 
határozat a főrendekkel közöltessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a főrendekkel. 
A rendes idő még hátralevő részén a kérvé-

nyi bizottság előadója fog előterjesztést tenni. (Föl-
Máltások: Holnap! Most!) Mint látom, a többség 
beleegyezik, hogy a kérvényi bizottság- előadója 
előadását megtehesse. 

TiSSZa LajOS e l ő a d ó : Minekelőtte a kérvé
nyi bizottság munkálkodásáról jelentésemet előter
jeszteném, két tárgyra van szerencsém fölhívni a 
t. ház figyelmét. Egyik azon eljárás, mely szerint a 
bizottság a hozzá beérkezett kérvények elintézését 
kezelte. Nevezetesen az elnök által a kérvények az 
egyes tagok közt kiosztatván, ezek minden kérvény
ről kivonatot készítettek, s ennek nyomán szerkeszt
vén véleményüket, a bizottsági ülésben fölolvasott 
és elfogadott véleményt az előadó aztán köteles 
volt szóról szóra bevenni. Ezt azért hozom elő, ne
hogy visszatessék az, hogy ha az egészben netán 

nem lesz meg szorosan az egyöntetűség, mert itt 
mindenki saját egyéni irmodorával élt. A másik, a 
mire fölhivom a t. ház figyelmét, igen fontos, és 
abban áll, hogy a kérvények még a minisztérium 
kineveztetése előtt tárgyaltattak, ennélfogva azon 
körülmény, hogy a minisztérium azóta kinevezte
tett, a bizottság némely határozatára nézve változ
tatást igényel. (Ezután olvassa a kérvényi bizottság 
jelentését Kuliffay János Vendel ujabb és semminemű 
iratokkal föl nem szerelt ama folyamodványa tárgyá
ban, melyben ez a képviselőház m. évi május hó 12-kén 
hozott végzése ellenében ismételve kéri, hogy az öt ille
tő, de Pozsonymegye hf. törvényszékétől letartóztatott 
bizonyos Raiczi Jánosféle vagyonra vonatkozó jegyzé
kek kiadaíása eszközöltessék. Vélemény: E folyamod
vány ép oly indokolatlan lévén, minő az előbbi már 
elintézett: nem vehető figyelembe. Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát mellőztetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa a kérvényi bi

zottság jelentését a magym földtani társulat elnöksé
génél ama kérvénye tárgyában, melyben országos in
tézetté leendő nyilvánításáért és bizonyos pénzösszeggel 
az állam pénztárából leendő segélyezéseért folyamodik. 
Vélemény: E kérvény első pontját illetőleg a közinté
zeti, második ponját illetőleg a pénzügyi bizottsághoz 
tétetik át tárgyalás és véleményadás végett. Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház elfogadja a bizottság e véle
ményét. 

Tisza Lajos előadó (oh ássa a kérvényi bi
zottság jelentését Császár községe volt jobbágy lakosai
nak ama folyamodványa tárgyában, melyben ezek 
Eszterházy Miklós gr. örökösei ellen tilalom miatt pa
naszkodnak. Vélemény: A jelen ügy elintézése azigaz-
sá,gügyi minisztermm jogköréhez tartozván , addig, 
mig ez kineveztetnék, e kérvény a levéltárba teendő.) 
Midőn a kérvényi bizottság a jelen ügyet tárgyal
ta , az igazságügyi minisztérium még kinevezve 
nem volt. Most azonban ez ügy az igazságügyi mi
niszterhez utasíttathatnék. (Helyeslés.) Bátor leszek 
a bizottság jelentésében azon határozatokat, me
lyek szerint valamely ügy, minisztérium nem lété
ben, annak kineveztetéséig a levéltárba tétetni vé
leményezteti, ily értelemben megváltoztatni. (He
lyeslés. Fölkiáltások: Folytassuk holnap ! A képviselők 
nagy része távozik.) 

E l n ö k : Miután a képviselő urak nincsenek 
elegendő számmal jelen, ezennel az ülést bezárom. 
A legközelebbi ülés határnapja a szokott módon fog 
tudtul adatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A ház elhatározza, hogy az interpellatiók a jegyzőkönyvbe fölveendők. A sajtó ügyében s a fölhatalmazások 
kizárólagosságára nézve hozott határozatok átküldetnek a főrendekhez. Bemutattatnak : id. Mándy Péter javaslata a közigazgatási a 
törvénykezési hivatalnokokra nézve; Takács Mihály kérvénye Eajner Gyula kiszabadításáért; újvidéki szőlőbirtokosoké a házi szük
ségre termesztett bor fogyasztási adójának megszüntetése iránt; Perl Simon panasza Lehoczky Lajos szbiró ellen ; Baán Béla kérvé
nye a tarnóczi kövületnek a• M. N. Múzeumba szállítása iránt. A kérvényi bizottság jelentése folytán : a zelizi és garanvezekényi lakosok, 
úgyszintén a barbacsiak kérvénye is az igazságügyi minisztériumhoz utasíttatik ; özv. Pfaff Józsefné kérvényére nézve a háznak már 
régibb határozata fentartatik ; Czibur Gusztáv kérvénye a belügyminisztériumhoz, a beregmegyei oroszoké a nemzetiségi s közokta
tási bizottsághoz tétetik á t ; Illés János a belügyminiszterhez utasíttatik ; a lublói kerület tanítóinak kérvénye a közoktatási bizott
sághoz, Perl Ferenczé s Marzini Ferenczé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Petykó György a törvény rendes útjára utaltatik; a 
nyirmegyesiek folyamodványa az igazságügyminiszteriumhoz , a moldvaszéki csángóké a codificationalis választmányhoz tétetik á t ; 
Nagy Zoltáné a paulispromontoriumi sérelem iránt mellőztetik ; Pencz és Tokaj-Hegyalja lakosaié a miniszterelnökhöz, Duna-Vecse 
városáé az igazságügjTniniszteriumlioz tétetik át ; Leho zky Nándoré s "Wachsmann Frigyes Vilmosé mellőztetik; Tassy Edéé az 
igazságügj'mmiszteriumhoz tétetik át; a német-bródi kórház a közigazga'ás útjára utasíttatik; Germanecz Károly dicséretes szándéka 
kedves tudomásul vétetik ; a czernovitzi kórház kérvénye a belügyminisztériumhoz, a tokaj-hegyaljai borászati társulaté a közgazda
sági és közlekedési minisztériumokhoz, a makói gör. kath. lakosoké vallásügyi minisztériumhoz, a fajsziaké a minisztériumhoz , Fried 
Henriké az igazság-, Szmederovácz Zsigmondé a bel-, Huszóczy Dénesnéé az igazság-, Szabadka városáé a pénzügyi, Arvamegye kö
zönségéé a közoktatási, a mezőszepsi mészárosoké a belügyi, Szarvas és Szent-András községeké a közmunka- és közlekedési, Kováén. 
Dánielé az igazságügyi, László Istváné a honvédelmi, Krausz Dávidé a pénzügyi minisztériumhoz, Szalatkay Györgyé a codificatio
nalis bizottsághoz, Dimitrievics Dánielé a belügyminisztériumhoz tétetik át ; Damó Elek és Pálé mellőztetik ; Hartinger Antal és fiáé 
a közoktatási, a csákváriaké az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át ; Kosa Sándoré, Kendercsik Jakabé s Pyrker Máriáé mellőzte
tik ; Pollák Chaimé a vallási s közoktatási, Kubinyi Ágoston és társaié a közintézeti bizottsághoz, Szathmáry Dánielé az igazság-, 
Gracza Lászlóé a pénzügyminisztériumhoz, Nagy-Várad városáé a codificationalis bizottsághoz tétetik át ; Ungár Istváné s Pethes Jó
zsefé mellőztetik; Nagy Elek és társaié a honvédelmi minisztériumhoz tétetik át, A főrendek átküldik a 48,000 ujoncz kiállításra 
vonatkozó határozatukat. Folytatólag, a kérvényi bizottság előterjesztése alapján : Soltész Sándor kérvénye a bel-, Guttmann Ádámé 
az igazságügyi minisztériumhoz, Békes-Csaba városáé a codificationalis bizottsághoz tétetik át; Hugó Károlyé mellőztetik: Basztleré, 
mint már elintézett, szintén; az iuándi gör. kel. vallású lakosoké a vallási, Bánfalva községé a pénzügyi, Nagy Zoltáné a közgazda
sági, Osztrovácz községé a pénz-, Veléte és Skirva községeké a belügyi, Zboró városáé, Temesvár városáé, Sarkad, Gyoma, Kétegy-
háza és Szabadka közönségeié, ugocsai lakosoké s a pest-miskolczi vasuttársulat bizottságáé a közmunka- és közlekedési miniszté
riumhoz tétetik át. TJj kérvényi bizottság választása határoztatik. Az elnök fölhívja a ház tagjait a holnap megérkezendő felség fo
gadására. 

A kormány részéről jelen vannak, 
ván, Wenckheim Béla b. 

Gorove Ist-

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakvr. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ocsvay Ferenez fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa a marczius 

9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
BÓniS Sámuel: A jegyzőkönyvre nézve van 

egy észrevételem. Manojlovics képviselő társunk 
módositványát illetőleg e szó helyett: „önként el
esik," mást kellene választani, mert valóban nem 
jó kifejezés. Azt kellene tenni: „ennek folytán 
elesvén." 

Ocsvay Ferenez jegyző: Hátigy lesz a jegy
zőkönyv szerkezete: „az elébbi határozatok foly

tán elesvén." . . . (Helyeslés. Folytatja a jegyzőkönyv 
olvasását.) 

BÓniS Sámuel: Engedelmet kérek, hogy 
visszatérhessek az interpellatióra. Azt jelentettem 
ki a t. ház előtt, hogy föntartom magamnak, ha szük
ségét látom, hogy bővebb megfonlolás után indít
ványt tehessek. E közt, és a közt: „ a szükséghez ké
pest indítványt tehessek," nagy különbség van. 
Tehát e szerint kérem kiigazittatni a jegyzőkönyvet. 

Ocsvay Ferenez jegyző: A gyorsírói jegy
zet szerint e pont ekként hangzik. (Olvassa a jegy
zőkönyv kiigazított pontját, és olvassa tovább: „Indít
vány következtében "J 

UjfalUSSy Miklós: T. ház! Meglehet, hogy 
most nem jól fogtam föl a jegyzőkönyvet, de az is 
meglehet, hogy tegnap nem értettem jól a határo
zatot. A jegyzőkönyvben az mondatik, mintha azon 
indítvány, melyet tulajdonkép Szentkirályi Mór-
képviselőtársunk tett, és mely a szerint fogadtatott 
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el, a mint azt tette, Bónis Sámuel képviselőtársunk 
indítványa folytán határoztatott volna el. Méltóz
tassék csak a jegyzőkönyvet fölolvasni. 

ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a Bónis 
Sámuel interpellatiójára vonatkozó pontot, és ezután: 
„Indítvány következtében u 

T ó t h T i l m o s : T. ház! Engedelmet kérek, 
hogy én, mint a jegyzői kar egyik szerény tagja, 
kérdést tehessek az iránt, hogy oly interpellatió, 
melyre a ház határozatot nem hozott, a jegyző
könyvbe vagy csak a naplóba jöjjön-e be ? Mert 
Bónis Sámuel úr interpellatiójára határozat nem 
hozatott. Tehát jegyzőkönyvbe jöjjön-e vagy csak 
a naplóba ? 

Bernáth Zsigmond: Ha a t. miniszter úr 
be nem felelt volna ez interpellatióra . . . (Derültség) 
igenis, be nem felelt volna, magam is úgy vélném, 
hogy ez a jegyzőkönyvből kihagyandó volna; de 
miután miniszter úr befelelt ezen interpellatióra, 
ezen befelelés határozatképen áll : és igy azt tartom, 
a jegyzőkönyvbe kell foglaltatnia. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő : Méltóztassanak te
hát e pontra nézve is valamit határozni. 

ManOJloviCS E m i l : Én a miniszteri felele
tet nem tarthatom határozatnak, mert ez csak ép 
úgy felelet, mint az interpellatió kérdés, az in
terpellatió tárgyában pedig határozatnak nincs 
helye. Eset sem fordulhat elő, miként lehetne 
fölötte határozni. A házszabályok 51-dik §-a vi
lágosan azt mondja, hogy be kell a jegyző
könyvbe tenni, és pedig: 1) a szavazás alá ke
rült kérdésnek szó szerinti szerkezetét; 2) a szavazás 
eredményét; 3) a szavazás nélkül hozott és az il
lető indítványt elfogadó határozatot. Ezen § alá 
az interpellatiókat subsummálni nem lehetvén, azt 
hiszem, e tekintetben a házszabályoktól —ujabbak 
szerkesztéséig — eltérni nem lehet, és igy az inter
pellatió máshová, mint a naplóba, nem mehet. 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint az in-
terpellatiót bele kell venni a jegyzőkönyvbe, éspe
dig azért , mivel az interpellatió nem veszhet el 
minden nyom nélkül. Én ugyanis bejelentettem a 
ház előtt, hogy „ha szükségét látom, e tárgyban in
dítványt teendek a ház asztalára;" és ezt a ház 
megengedte: ennélfogva be kell tenni a jegyző
könyvbe. 

Halász B o l d i z s á r : Én szintén azon véle
ményben vagyok, hogy ennek nem csak a naplóba, 
hanem a jegyzőkönyvbe is be kell menni, mert ez 
jövő határozatnak alapja, és ha más okból nem is, 
abból, mert a ház tudomásul vette. A mi a másik 
kérdést illeti, jegyző úr azt mondta, h o g y : „indít
vány következtében." Az indítványozó nevét pedig 
szintén ki kell tenni. 

Tóth Vilmos: Erre nézve van egy határo

zata a t. háznak, hogy az inditványozó neve a 
jegyzőkönyvben soha ki ne tétessék. 

Ocsvay FerenCZ : Tehát az indítvány az 
indítványozó neve nélkül fog megemlittetni a 
j egy zőköny vben. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az interpellatióra 
vonatkozó pontot a jegyzőkönyvben megtartatni ? 
(Fölkiáltások: Tartassék meg!) Tehát meg fog tar
tatni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (folytatja a jegyző
könyv fölolvasását.J 

E l n ö k : A t. háznak a sajtóügyben hozott 
határozatát, valamint azon határozatát, mely sze
rint a fölhatalmazások az adóra, az ujonczokra, a 
megyék szervezetére és a sajtóra nézve csupán 
csak a jelenlegi minisztériumra nézve birnak köte
lező erővel, Tóth Vilmos jegyző úr fogja átvinni 
a mélt. főrendekhez. 

A múlt ülés óta bejöttek következő irományok: 
Idősb Mándy Péter, szatmár-németi lakos, a 

közigazgatási és törvénykezési hivatalnokokra vo
natkozó javaslatát kéri figyelembe vétetni. 

Takács Mihály, pomázi lakos, Rajner Gyula 
pesti ügyvédnek a politikai fogságból kiszabadí
tását kéri eszközöltetni. 

Újvidék városának több szőlőbirtokosa a saját 
termesztésit és a ház szükségletére használt bortól 
járó fogyasztási adót megszüntetni kéri. 

Perl Simon, kassai lakos, Lehoczky Lajos szol
gabírót hivatalától elmozdittatni és bűnvádi kere
set alá vonatni kéri. 

Baán Béla, nógrádmegyei birtokos, e megye
beli Tarnócz község határában levő óriási kövü
letnek a Nemzeti Múzeumba átszállittatását kéri 
eszközöltetni. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz fognak át
tétetni. 

Most a kérvényi bizottság előadója fogja foly
tatni jelentését. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság 'jelentését zelizi és garan-vezekényi lakosoknak 
úrbéri természetű telkeiknek országos költségen meg-
váltatását s az úrbéri szolgálmányok alól fóbnenteté-
soketkérö folyamodványa tárgyában. Határozat: Ez 
ügy elintézése részien az igazságügyminiszterium jog
köréhez tartozván, ahhoz tétetik át. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését Barbacs község úrbéreseinek folya
modványa tárgyában., melyben ezek a maradványföl
dek megváltási árától járó nagy költségek megfizetésé
től magokat fölmentetni s egyéb úrbéri viszonyaikra 
nézve is új rendezést, eszközöltetni kérnek. Határozat .-
Ez ügy elintézése részben az igazságügyi minisztérium 
jogköréhez tartozván, oda utasittatik. Helyeslés.) 
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E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa a kérvényt bi

zottság jelentését özv. Pfaff Józsefnének Mohács me
zővárosa rendezett tanácsa törvényszéke ellen újabban 
beadott kérvénye tárgyában. Határozat: A képviselő
ház e tárgyban már határozatot hozván, ezt továbbra 
is fentartja. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a kérvényi 
bizottság jelentését. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa:) Fölvétetett 
Czibur Gusztáv feledi lakos és földbirtokosnak sze-
pesmegyei főbiró Jekelfalusy József ellen a kép
viselőházhoz intézett folyamodása, melyben neve
zett hivatalnok ellen több rendbeli panaszokat föl
hozván, szigorú igazságszolgáltatást ké r , miután 
se a megyei főispáni helyettes, se a nm. kir. ud
vari kancellária által kérésének hely nem adatott. 
Határozat : A megyei közhivatalnokok kineve
zése , vagy elválasztása, illetőleg elmozdittatása, 
s az azok fölötti fegyelmi hatóság egyátalán nem 
az országgyűlés, hanem a köztörvényhatóságokat, 
s illetőleg íölügyelésileg a kormányt illetvén meg : 
mennyiben a jelen folyamodvány egyik, habár 
nem alkotmányos úton választott szolgabiró ellen 
van irányozva, az, a törvényes magyar miniszté
rium megalakulván, érdemleges intézkedés végett 
a belügyminisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik a bizottság véleménye. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa) : Tárgyalta

tott több beregmegyei orosz lelkészek és községek 
elöljárói által beadott, a beregmegyei orosz nép 
nemzetisége érdekében, az ország politikai egysé
gével összeférő, vallási, közoktatási, s közigazga
tási kívánalmait törvényhozás útján megállapit-
tatni kérő folyamodás. Határozat: A jelen kérvény 
első ága a nemzetiségi kérdést érdekelvén, ezen 
ágára nézve a nemzetiségi ügyben munkálkodó 
bizottsághoz, második és harmadik ágára nézve 
pedig, melyek a görög egyesült egyház és iskola 
ügyeire vonatkoznak, a vallás és közoktatás tár
gyában kinevezett bizottsághoz átteendő. (He
lyeslés.) 

Elnök : Tehát ama bizottságokhoz utasit-
tatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Illés János, a 
magyar kir. helytartótanácsnál az 1848. évig a 
számvevői osztálynál alkalmazásban volt, s azóta 
300 ft évdijjal nyugalomba helyeztetett hivatal
nok esedezik, méltóztatnék az országgyűlés köz
benjárása által ő fölségénél hasonló minőségű, de 
legalább 600 ft évi díjjal járó újabb alkalmazta
tását eszközölni. Határozat: A közhivatalok szer
vezése épen most lévén közel kilátásban, ha és a 
mennyiben folyamodó az állami szolgálathoz szük
séges s az újabb viszonyok kellékeihez is mért ké 
pességgelbiuna, leendő újabb alkalmaztatását maj

dan a belügyminisztériumnál szorgalmazza. (He-
lyeslés,) 

E l n ö k : A ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Szepesme-
gye lublói kerületének rom. kath. tanítói folya
modnak: 1. biztosittassék törvény által a népta
nítók illendő fizetése s azoknak évnegyedenkinti 
pontos kiszolgáltatása, melynek készpénzbeli ré
sze, szükség esetén, az 1848-dik XX. t. ez. értel
mében tétessék az országos pénztárból folyóvá : 
2. az önvétkök nélkül a kenyérkeresetben gát-
lottak nyugdíjazásáról rendelkezzék a törvényho
zás; 3 . az újabb időben behozott iskolai gondno
kok hatásköre pusztán az anyagiak rendben tar
tására szorítkozzék. Határozat : A képviselőház 
által a népnevelés és oktatás ügyében, melylyel a 
néptanítók sorsa is szorosan egybefügg, külön bi
zottság levén kiküldve, jelen kérvény is ahhoz 
tétetik által. (Helyeslés.) 

Elnök : Ama bizottsághoz utasittatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Perl Ferencz, 

pesti polgári szatócs, szatócs társai nevében 
a pesti kisebb kereskedés szabályozására vonat
kozó több rendbeli javaslatokat terjeszt be, u. m. 
h°gy jövendőben mindennemű élelmi szerek ela-
adása ne ür-, hanem súlymérték szerint történjék, 
a vidéki népnek eladásra külön helyek tűzessenek 
ki, s szigorúan eltiltassék a házalás, némely pesti 
adózók kivételével, mindenkinek. Határozat: A 
mennyiben ezen javaslatok kizárólag Pest városa 
helybeli viszonyaira vonatkoznak, jelen kérvény 
a városi hatóság meghallgatása végett a belügy
minisztériumhoz tétetik által. (Helyelsés.) 

E l n ö k : É kérvény a belügyminisztériumhoz 
tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Tárgyaltatott 
Marzini Ferencz, mohácsi okleveles baromorvos
nak folyamodványa, melyben eszközöltetni kéri, 
hogy az 1864-ben Mohács szigetén kiütött marha
vész elfojtásában, hivatalos felszólítás folytán, 
két hónapig lakhelyén kívül gyakorolt orvosi mű
ködéséért , szabályszerüleg fölszámított napdijai 
utalványoztassanak. Az országgyűléshez folya
modik, miután az e tárgyban még 1866 január 
havában a helytartó tanácshoz tett fölterjesztése 
mindekkoráig elintézetlen. Határozat: Ezen folya
modvány a belügyminisztériumhoz átteendő. 

Elnök: Elfogadj a a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk!) 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa) : Petyko 
Györgynek a munkácsi uradalom elleni panaszá
ra határoztatott.- Ez ügy elintézése egyenesen a 
rendes birói hatáskörbe tartozván, folyamodó tör
vény útjára utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
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TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Nyirme-
gyes község volt úrbéreseinek úrbéri földjeikbe 
viszszahelyeztetésöket kérő két rendbeli folyamo
dására határoztatott: A jelen panasz, folyamadók 
állításához képest, az úrbéri bíróságok rendetlen 
eljárásából merülvén föl, és a törvénykezési szak
mához tartozván, a törvényes kormány visszaállí
tása után az igazságügyi országlár intézkedése alá 
bocsátandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Gyhnesbük-

ki, középlaki, s több moldvaszéli csángó lakosok
nak , irtásos földjeik rnegválthatását kérő folya
modványára határoztatott: Miután a gyimesbükki 
lakosoknak és társaiknak kérelme hűbéri viszo
nyokból fölmaradt, vagy azokkal analóg viszony el
intézését kér i , amaz ügyekben pedig javaslatot 
tenni a képviselőház a codificationalis választmány 
kötelességévé tette: jelen kérelem is tekintetbe vé
tel vég-ett ama bizottsághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

É l l l ö k : Ama bizottsághoz tétetik át. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa).-Nagy Zoltán

nak aradmegyei Paulis-Promontorium község 
sérelmét orvosoltatni kérő folyamodására határoz
tatott : Miután a jelen, az összes paulisi promon-
toriumi község sérelmeit előadó s azoknak orvos
lására irányzott folyamodás csak egy egyén által 
van aláírva, beadva, és pedig a nélkül, hogy iga
zoltatnék : vajon föl van-e arra, és a beadásra ha
talmazva az illető község által'? vagy hivatalos mi-
nem íiségénél fogva csak némileg is jogosítva? de 
azonfelül a benneíöglalt több rendbeli kérelmek 
közül, a községi adóra vonatkozón kivül, csak egy 
sincs kellőleg kifejtve, annál kevésbbé okadatolva. 
és igy megítélni nem lehet: forog-e fen sérelem ? 
és mennyiben ? a bizottság véleménye szerint az, 
úgy a mint be van adva. tárgyalható nem lévén, 
figyelembe nem vétethetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát nem vétetik ügye-
lembe. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Nográdme-
gyei Pencz község szőlődézmás lakosainak a déz-
mát megszüntetni kérő folyamodására, és Tokaj-
Hegyalja lakosságának szintén ily dézma meg
szüntetését kérő folyamodványára határoztatott: 
Az úrbéri tartozásoknak az 1848. 9. t. ez. által 
történt megszüntetése után, a mennyiben a bordéz-
mának, mint nem ugyan úrbéri, de a tulajdonjog
gal hasonló ellenkezésben lévó' tartozásnak meg
szüntetése , vagy a feleket a legkevésbbé terhelő 
váltság eszközlése, egyedül a törvényhozás utján 
megállapíthatók , a képviselőház a polgári jog 
ügyében a kiküldött bizottságot oda utasította, mi
szerint javaslatát a még fenlévö hűbéri, s ezzel 
analóg viszonyok fölötti intézkedésékre terjeszsze 
ki : ennek folytán a kérdéses két folyamodvány 

ugyanazon bizottsághoz kellő használat végett 
lenne utasítandó. Miután azonban azon nagy érdek 
miatt, mely a bordézmának megszüntetését igény
li, és azon kikerülhetlen szükségnél fogva, mely 
különösen a tokaji bortermelési ipar folytonos ha
nyatlása nyomán ez ügyben az elhatárzás és tett 
siettését ajánlja, a codificationalis bizottság végső 
jelentését e tekintetben bevárni nem lehetne, a je
len két rendbeli folyamodvány a minisztérium el
nökéhez a végett utasítandó,'hogy e tárgyban mi
előbb törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A miniszterelnökhöz tétetik át. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : I)una-Vecse 

város közönségének a Földváry nemzetség, s kü
lönösen Ivánka Zsiarmond elleni panaszfolyamod-
ványára határoztatott: A kivánt intézkedések nem 
tartozván az országgyűlés hatáskörébe, jelen kér
vény az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a igazságügyminiszterhez 
utasittatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Lehoczky 
Nándor volt honvédőrnagynak segélyezést kérő 
folyamodására határoztatott: Miután a képviselő
ház semminemű alappal nem bír, melyből a kért 
rendszeres segélyezést kirendelhetné, a jelen kér
vénynek hely nem adathatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény mellőztetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Wachsniann 

Frigyes Vilmos vegyész-gyárosnak Pest város tör
vényhatósága elleni panaszfolyamodványára ha
tároztatott : Mivel, a kérvényhez csatolt okmányok 
szerint, e tárgy törvényes ítélet áltál döntetett el, 
és kérvényző, minden perolvaslatok kimerítése után 
is, az első fokú bíróság Ítéletét meggyengíteni ké
pes nem volt: a képviselőház a nélkül, hogy a bí
rói függetlenséget megsértené, e tárgyba nem avat-
kozhatik. Minek folytán az iratok kérvényző általi 
kézrevehetés tekintetéből az irattárba leteendők. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Tassy Ede 

h. m. vásárhelyi lakosnak Csonka György pesti 
ügyvéd elleni ügyében Pestváros hatósága kése
delmes eljárását panaszló folyamodására határoz
tatott : A végrehajtás körébe vágván e kérvény, a 
felelős igazságügyi minisztériumnak átadandó. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Német-Bród 

község korháza igazgatóságának Surab István 
trencsónmegyei származású betegre fordított költ
ségei megtérítését kérő folyamodványára határoz
tatott : A jelen hivatalos megkeresvény tárgyának 
elintézése egyenesen a közigazgatás hatásköréhez 
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tartozván: a megkereső ápoldai igazgatóság elnö-
kileg ugyanahhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Grmanecz 

Károlynak tót nyelven irt költeményeit pártfogol-
tatni kérő folyamodására határoztatott: A képvi
selőháznak nem állván alap rendelkezésére, niely-
lyel kérvényezőnek hazafias vállalatát támogat
hatná, erkölcsi gyámolitásában őt annyiban szí
vesen részesiti, a mennyiben dicséretes szándékát 
ezennel kedves tudomásul veszi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez tehát tudomásul vétetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Czernovitz 

város hatóságának, korházában ápolt magyaror
szági származású szegény betegekre forditott költ
ségei megtérítését kérő megkeresésére határozta
tott : Ez ügy szabályszerű s viszonlagos elintézése 
közvetlenül a közigazgatás körébe vágván, a jelen 
megkeresvény a belügyi minisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény a belügyminiszterhez té
tetik át. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa) : A tokaj-hegy-
aljai borászati társulatnak borkereskedelmi könnyí
tését kérő folyamodására határoztatott: Ezen fo
lyamodvány méltó figyelembe vétel végett a ke
reskedési és közlekedési miniszterekhez tétetik át. 
(Helyeslés) 

Elnök: A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Makói ma-

gyarajku görög katholikus híveknek a n.-váradi 
gör. egy. oláh püspökség elleni panaszfolyamod-
váoyaira határoztatott; A jelen kérvények nem a 
törvényhozás, hanem mindenek előtt a közigazga
tás körébe tartozván, a vallás és közoktatási mi
nisztériumnak átadandók. (Helyeslés.) 

Faragó Ferencz: T. képviselőház! A kér-
vényi bizottság indítványával nem vagyok minden
ben egy értelemben. Itt nem vallási kérdés forog 
fen, hanem az, hogy a nagyváradi g. e. püspök 
makói g. e. híveinek az éneklést magyar nyelven 
megtiltotta. A t. ház engedelmével bátor leszek rö
viden vázolni az esetet. (Halljuk!) 

Makó városában a g. katholikusok lélek 
szerint mintegy 2000-en vannak, kik közöl alig 
megy 50—60-ra azok száma, kik a román nyelvet 
értik. Ezen egyházközség már fölállítása idejében 
— a mi dicső emlékű M. Terézia idejére esik — 
magyar ajkú vala. Ezen dicső emlékű királyné épit-
teté számukra a templomot i s , és ez a templom 
falára rá is vala irva; de ezt ezelőtt mintegy 20 
évvel az azon időbeli lelkész letöröltette. A mostani 
g.e. püspök, kinevezése óta mindig arra törekedett, 
hogy ezen községet eloláhositsa: román lelkészt, 
segédlelkészt és tanítót vitt oda; a lelkészek az 
egyházban a román nyelvű éneklést, a tanítók az 
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iskolában a román nyelvű tanitást akarták behoz
ni. Nem boldogulhattak. A nép a román nyelven 
megkezdett éneklést magyarul folytatta, gyerme
keit a tanitók kezéből kivette és tanítás végett a 
kántorhoz adta, a mire a n.-váradi g. e. püspök a 
lelkészt és kántort hivatalától fölfüggesztette ; azon
ban a kántor a n. m. helytartó tanács által visz-
szahelyeztetett. A botrány még csak most követ
kezik. A múlt évben Makó városába beütött a cho-
lera, mely talán az egész országban sehol sem dü
höngött oly nagy mérvben, mint Makón. Ép ez idő
tájban a püspök úr megtiltotta a misézést, ha a 

! hivek magyarul akarnának énekelni. Úgy történt. 
í Mihelyt a hivek elkezdtek magyarul énekelni, a 
I segédlelkész , mintegy rósz szellemtől megkapva, 
j hányta le ruháit az oltárra, azon oltárra, mely Is-
i ten dicsőítésére emeltetett, és a melyről az Isten 

irgalmát kellett volna lekönyörögnie, hogy a vészt 
elhárítsa. Ez idő óta a hivek se a gyónásban, se a 
haldoklók szentségeiben nem részesittettek ; sőt oda 
fokozódott püspök űr önkénykedése, hogy a temp
lomot a hivek előtt bezáratta. A hivek azonban azt 
erővel kinyittatván, áhitatosságukat elvégezték. 
Ezekből méltóztatik átlátni, hogy a nemzetiségi iz
gatás már a szentélybe is bevitetett, és a püspök 
úr maga profánálja a vallást. Nézetem szerint a püs
pök úr annyival hibásabb, mivel az ügyet meg 
sem vizsgálta, hanem mindenben önkénye szerint 
cselekedett. 

Alázatos nézetem tehát az, hogy ezen kérvé
nyek tétessenek át a közoktatásügyi minisztérium
hoz, mely az ügyet megvizsgálván, a segédlelkészt 
szigorúan büntesse meg, a g. e. püspök urat pedig, 
ki se polgári, se evangéliumi hivatásának megfe
lelni nem akar, vagy nem tud, ő felsége apóst. 
királyi hatalmánál fogva helyéről távolitsa el. 

A mi a másik rendbeli kérelmet illeti, mely
ben, hogy püspöküktől szabadulhassanak, azt ké
rik, hogy az egy város és 72 faluból álló n.-váradi 
g. e. püspökségi javakból egy magyar g. kath. 
püspökség állittassék föl: erre alig lehet mást szó
lani, mint ő felségének ajánlani, és őt megkérni, 
hogy hű magyar ajkú g. e. népei számára egy ma
gyar kath. püspökséget fölállítani méltóztassék. A 
javak, melyeket a n.-váradi püspök úr bír, nem 
azért adattak neki, hogy azokat haza és nemzetelle
nes czélokra forditsa. Nem akarván e kérdésbe be
hatóbban bebocsátkozni, úgy vélekedem, legczél-
szerübb lesz mind jelenben,mind a jövőben bason-
nemü kérdések mellőzésére egy magyar g. e. püs
pökséget fölállítani. 

A kérvényeket annyival inkább bátor vagyok 
a közoktatásügyi minisztérium figyelmébe aján
lani, mivel már itt annyira ment az elkeseredettség, 
hogy a lakosok készebbek inkább a nazarénusok 
tévelyeire át térni , mintsem a n.-váradi püspök 

41 
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pártoskodása alatt maradni. Azonkívül nagyon le
het félni, hogy a szenvedélyesség kitörvén, a köz
csend és rend meg fog háboríttatni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Én úgy hiszem, tán elég vol
na, ha a jelen tárgy a közoktatásügyi misztériumhoz 
vizsgálat eszközlése és a találandókhoz képest el
intézés végett áttétetnék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen tárgy nyomozás és intézkedés 
végett a cultusminiszteriumhoz fog áttétetni. (He
lyeslés.) 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa) : Fájsz köz
ségnek dunai révszabadalom miatt a faddi köz-
birtokosság elleni panaszfolyamodványára határoz
tatott : Jelen folyamodvány tárgyának elintézése 
minőségénél fogva a kormány hatáskörébe tartoz
ván , ugyanaz a felelős magyar minisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Fried Henrik 

szigetvári lakosnak a bécsi kereskedelmi törvény
szék hozta egy évi tartamú személyfogsági ítéletét 
megsemmisíttetni kérő folyamodványára határozta
tok : Az 1840: 15 t. ez. II-dik részének 193. §-a 
szerint külföldi váltó-törvényszékek ítéletei, me
lyek Magyarországon végrehajtandók, mindenkor 
a váltótörvényszékhez utasíttatnak, mely a végre
hajtást az illető birói hatóságnál annak rendé sze
rint eszközli; minthogy pedig a jelen folyamod
vány tartalmából ki nem tetszik, vajon a törvé
nyek ezen rendelete megtartatott-e? a folyamod
vány az igazságügyi miniszterhez elintézés végett 
áttétetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E véleményt a t. ház elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szmederovácz 

Zsigmondnak a n. becskereki bíró Joannovics Pé
ter elleni panaszfolyamodványára határoztatott: 
Jelen folyamodvány áttétetik a belügyminisztéri
umhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Huszóczy Dé-

nesné Lüley Emiliának az illavai fegyházba zárt 
férje kiszabadítását kérő folyamodványára hatá
roztatott : E jelen kérvény, mint hatáskörébe tarto
zó, az igazságügyi miniszterhez tétetik által. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik e vélemény. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szabadka vá

ros közönségének a katonai adóvégrehajtás meg
szüntetését kérő folyamodványára határoztatott: A 
képviselőház, valamint fölkataiban a törvénytelen 
adók ellenében nem csak hathatósan fölszólalt, ha
nem 186 l-ben egy óvás által a törvénytelen adóknak 
törvénytelen módon beszedőit felelősekké is tet te: 
úgy jelen esetben is ilynemű törvénytelen eljárá
soknak roszalását átalánosan ismételje, sőt a jelen 
inségi időszakban, midőn a kormány maga is a se

gélynyújtásnak szükségét tettleges jótékony befo
lyása által elismerte, az adózási képtelenségnek 
ilynemű fokozását kárhozatosnak jelentse ki. S 
ezen egyes panasz iránti kellő intézkedést a pénz
ügyi minisztériumra bizza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a pénzügyi miniszterhez 
tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Árvamegye 
közönségének, területén egy alipartanoda s gym-
nasium országos költségen fölállítását kérő folya
modványára határoztatott: A képviselőház, annak 
kijelentése mellett, hogy mint minden vidékbeli, 
úgy az árvái derék nép szellemi műveltsége eszkö
zeiről gondoskodni szintoly szent, mint kedves 
kötelességének ismeri, jelen kérvényt a vallás és 
közoktatási miniszterhez általteszi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa):. Mezőszepsi vá

rosi mészárosoknak Schfifer Samu izraelita mészá
ros elleni panaszfolyamodására határoztatott: Az 
1840: 29. t. ez. 2. §-a szerint a zsidók miden mes
terséget szabadon űzhetnek, e tekintetben tehát a 
jelen husvágási eng-edély kérdés alá nem jöhet; 
miután azonban ugyanazon t. ez. 1-ső §-a a föl
tételt említi, „ha ellenök erkölcsi magavisele
tük tekintetéből bebizonyított alapos kifogás 
nincs" — ez irányban pedig a folyamodáshoz csa
tolt alszolgabirői bizonyítvány némi kétségnek 
helyt ad: a jelen folyamodvány a kérdés elinté
zése végett a belügyminiszterhez utasittatik. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a belügyminiszterhez téte
tik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Szarvas vá
rosnak és Sz. András községnek a Körös folyósza
bályozásátkérő folyamodására határoztatott: Ezen 
kérvény a benne elősorolt fontos érdekeknek igaz
ságos és törvényes összeegyesztetése mellett, gyors 
elintézést igényelvén: tárgyalás és intézkedés vé
gett a közmunka- és közlekedési eszközök miniszte
réhez tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
T i sza LajOS e lőadó (olvassa) : Kovách Dá

niel h. ügyvéd, mint Tinim János és Wolf Anna 
meghatalmazottjának, .a pesti magyar átalános biz
tosító társaság elleni panaszfolyamodására hatá
roztatott: Ezen folyamodvány kellő tárgyalás és 
intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Á ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) •: László István

nak honvédi nyugdija kiadatását kérő folyamod
ványára határoztatott: Ezen folyamodvány kellő 
tárgyalás és intézkedés végett a honvédelmi minisz
ternek kiadatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
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Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Krausz Dá
vidnak az ellene a financzhatóság hozta ítélet vég
rehajtását megakadályoztatni kérő folyamodására 
határoztatott: Jelen folyamodvány kellő elintézés 
végett a magyar felelős pénzügyi minisztériumhoz 
átteendőnek véleményeztetik. (Helyeslés) 

Elnök : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e löádó (olvassa): Szalatkay 

Györgynek, mostoha anyja és Ranolder János 
veszprémi püspök elleni panaszfolyamodására hatá
roztatott : E jelen kérelem első része törvény ma
gyarázatára vonatkozván, második része pedig1 uj 
törvényhozatalát íárgyazván, a codificationális bi
zottsághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Dimitrievics 

Dániel h. ügyvédnek a törökbecsei szolgabiróság 
elleni panaszfolyamodása áttétetik a belügymi-
niszteriurnhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Lisznyay 

DániG Elek és Pálnak Szotyori Béniné elleni pa
naszfolyamodására határoztatott : A képviselő
ház nem bocsátkozhatik egyes magánjogi kérdé
sek elintézésébe. Folyamodó Dámo Elek és Pál 
testvérek jogi követelésüket igazságszolgáltatás 
utján kereshetik; ezen határozat nekik kiadandó, 
midőn jelentkeznek. (Helyeslés.) 

Elnök: E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Hartinger 

Antal és fia bécsi litographiatulajdonosok mező
gazdasági tábláikat magyarországi iskolák szá
mára megvétetni kérő folyamodására határozta
tott : A kérvény elintézés végett a vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Csák vári több 

lakosnak az Eszterházy gr. család elleni úrbéri 
ügye elintézését kérő folyamodványára határozta
tott : A foh7amodók állítása szerint úrbéres telkek
nek majorságiakra törvénytelenül lett átváltozta
tása forog szóban, és igy e panasz, mint a végre
hajtás körébe vágó, az igazságügyi minisztérium
hoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Elnök: E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Kosa Sándor- I 

nak Béldy György és Ferencz grófok elleni pöre 
elintézését kérő folyamodására határoztatott: A 
Kosa Sándor által kért határozatnak nincs helye. 
Magán követeléseit kérje törvénykezési utón; ha 
a törvényszékek ellen van panasza, folyamodjék 
az igazságügyi miniszterhez. Folyamodványa, mi
dőn jelentkezik, ezen határozattal visszaszolgálta
tandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Kendercsik 

Jakab magán tanítónak alkalmazást kérő folya
modványára határoztatott: A vallás- és közokta
tásügyi minisztériumhoz forduljon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Pyrker Má

riának Pyrker László egri érsek hagyatékából őt 
illető részt kiadatni kérő folyamodására határozta
tott : Jelen folyamodványnak tárgya nem törvény
hozás, de törvény útjára tartozván, annak itt hely 
nem a dathatik. (Helyeslés) 

E l n ö k : E kérvénynek hely nem adatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Pollák Chaüm 

h. m. vásárhelyi izraelita hittanár és főelend tanító 
a héber vallású iskolák s népnevelés ügyében né
mely javaslatokat terjesztvén elő, azokat figye
lembe vétetni kéri. Határozat; A kérvény, melyet 
Pollák Chaüm nyújtott be, tekintetbe vétel végett 
a vallás és közoktatás ügyében kiküldött bizott
sághoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Elnök : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Kubinyi 

Ágoston, mint a magyar orvosok és természetvizs
gálók középponti bizottságának elnöke, Kubinyi 
Ferencz, Korner Flóris és Erdy János kérvényére 
s illetőleg javaslatára (a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók 11-dik nagy gyűlése határozata 
következtében a régi műemlékek föntartása tár
gyában) határoztatott: A magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók társulatának a műemlékek nagy ér
dekű tárgyában benyújtott folyamodványa, illető
leg- javaslata, méltó figyelembe vétel végett átté
tetik a közintézetek ügyében kiküldött bizottság
hoz. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény a közintézetek ügyében 
kiküldött bizottsághoz utasittatik. 

TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa): Szathmáry 
Dániel szil ágy somlyói ügyvéd, mint ottani lakos 
és már 4 év óta börtönben ártatlanul szenvedő 
Hirschmann Izsák izraelitának védője, ennek kész
akarva elhanyagolt bűnügyét törvényes biróság 
által kéri elintéztetni. Határozat: Miután az 1715: 
17. 3.§.abiróküldéseket csak oly ügyekre szorítja, 
melyeknek törvényes birájok nincs, az ország
bírói szabályok 42. §-a pedig a biróküldés jogát az 
illető feleknek és bíróságoknak meghallgatásához 
kötve, a hétszemélyes táblára ruházta á t : e jelen 
panasz, ha valósága bebizonyoclik, több tekintet
nél fogva figyelmet érdemelvén, mielőbbi meg
vizsgálás és intézkedés végett az igazságügyi mi
nisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvasm): Gracza László 

hontmegyei birtokos panaszfolyamodványa, a kor-
ponai és váczi adóhivatalok által állítólag- jogtala
nul kizsarolt pénzeinek visszaadatása iránt, vizs
gálat eszközlése és a találandókhoz képesti intéz-

41* 
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kedés végett, a pénzügyi minisztériumhoz tétetik 
át. {Helyeslés). 

E l n ö k í E kéi vény a pénzügyi minisztérium
hoz tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Nagy-Várad 
város közönsége a területéből Bihar választó kerü
lethez kapcsolt Várad-Váralja és Várad-Velencze 
visszacsatoltatását s ekként a megnagyobbodott vá
lasztók számához képest két képviselő választha
tását kéri részére megállapittatni. Határozat: Figye
lembe vétel végett a codificationalis bizottsághoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház e véleményt elfogadja. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): ü n g á r István 

pesti lakos panasz - folyamodványában Pethes Jó
zsef képviselőt — minthogy ez pénzbeli tartozását 
adott szava daczára le nem fizette — becsületében 
megcsonkultnak kéri kimondatni. Ugyané tárgy
ban Pethes József képviselő ellennyilatkozatát be
adván, a személyére vonatkozó kétértelmű kitéte
leket a jegyzőkönyvből kitöröltetni kéri. Határo
zat: Ezen ügy tisztán magánkeresetre tartozván, 
visszautasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A két kérvény visszautasittatik. 
Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Nagy Elek, 

Barátosi Nagy Dániel és Dalnoki Incze József, 
volt székely katonatisztek, magok, és többi tár
saik nevében is, az 1848-dik év előtti szolgálati 
idejökhöz mért évenkinti fizetés nyerhetését kérik 
kieszközöltetni. Határozat : Nagy Elek és társai 
kérvénye áttétetik figyelembe vétel végett a hon
védelmi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

A mélt. főrendeknek egy üzenetét át fogja 
hozni Majthényi László báró , Hontmegye főis
pánja és a főrendi ház jegyzője. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (Tóik 
Vilmos jegyző által bevezettetvén, az elnöki szék elélép): 
Méltóságos elnök, tisztelt ház! A tisztelt képviselő
háznak azon határozatát, melylyel a minisztérium 
Magyar- és Erdélyországból 48 ezer ujoncz kiál
lítására fölhatalmaztatott, a mélt. főrendek tárgya
lás alá vették. Van szerencsém az e részbeli meg
állapodásukat tartalmazó jegyzőkönyvet méltósá
godnak teljes tisztelettel átadni. 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a jegyző

könyvi kivonatot, mely szerint a főrendek a képviselő
ház határozatát az vjonczáMtásra nézve magokévá 
teszik. Éljenzés). 

E l n ö k : A mélt. főrendek ebbeli határozata 
tudomásul vétetik. 

Tisza Lajos e lőadó (olvassa): Soltész Sán
dor nyugalmazott tisztviselő panaszfolyamodása, 
Benke Lajos volt szabolcsmegyei alispán és Láng 

Gábor tokaji erdész ellen, a közmunkák hűtlen 
kezelése, s állítólag elkövetett csempészkedések 
miatt , a belügyminiszterhez tétetik át vizsgálat 
eszközlése s a találandókhoz képesti intézkedés 
végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Ghitmann 

Ádám toma-ujfalusi lakos zsellér panaszfolyamo
dása Lehoczky Lajos abaujmegyei szolgabíró és 
Ruszinkó Zsigmond kassai ügyvéd ellen, ezek 
által behajtott, de visszatartott 216 fr. o. é. tőke, 
és 131 fr. 25 krfc tevő kamat és költségbeli köve
telése kiszolgáltatása megrendelése végett, vizsgá
lat eszközlése és a találandókhoz képesti intézke
dés végett áttétetik az igazságügyi minisztérium
hoz. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Békés-Csaba 
község birtokos lakosai folyamodványa, melyben 
előadják, miszerint az 1845-ben történt örökvált
ság miatt több százezerre rugó kárt szenvedtek, s 
kérik, hogy azon váltsági összeg, mely a megvál
tás nem történte esetében Csaba város volt földes
urát illette volna, rajok, mint ezen földes uraság 
képviselőire ruháztassék át, figyelembe vétel vé
gett a codificationalis bizottmányhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E vélemény elfogadtatik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Hugó Károly 

költő kérvényében több rendbeli üldöztetéseit pa
naszolva, ismeretes viszonyait figyelembe vétetni 
s magát mint próbált honfiköltőt pártfogoltatni s 
ótalomba vétetni kéri. Határozat: A képviselőház
nak semmiféle pénzalap — egyesek gyámolitására 
s fölsegélésére — rendelkezés alatt nem állván: 
jelen kérelem figyelembe nem vehető. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény figyelembe nem vétetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Dr. A D. 

Bastler azon kérvénye, mely szerint beküldött uj 
financztervének példányait a házban kiosztatni 
kéri, már elnökíleg elintéztetett. 

Tárgyaltatott Biharmegyébe kebelezett Inánd 
község gör. kel. szertartású lakosainak egy lelkész 
kieszközlése végett benyújtott folyamodása. Elő
adják folyamodók, hogy 1865-ben addig műkö
dött lelkészök jobb parochiára tétetvén át, ők azon 
időtől fogva a mai napig lelkész nélkül vannak; 
hogy ez állomásra a becsületes jellemű papjelölt 
Zsurkucza Stefant óhajtják, s hogy máshonnan 
rósz magaviselete miatt kitett lelkészt egyházokba 
befogadni semmi szín alatt nem akarnak. Azért fo
lyamodnak tehát a hongyüléshez — bár be
látják, hogy ez annak közvetlen teendőihez nem 
tartozik — eszközölje, bár közvetve,hogy méltányos 
kívánságuk mielőbb az illető egyházi elöljárók ál-



CHI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 11. 1867.) 325 

tal teljesíttessék. Határozat: Jelen kérvény mie
lőbbi elintézés végett a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság e véleménye elfogad-
tatik. 

<* TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Békésme
gyébe kebelezett Bánfalva község több lakosai 
kérvénye, melyben folyamodnak, hogy valamely 
kamarai jószágon letelepedhessenek, a pénzügymi
niszterhez tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság e vé
leményét ? (Elfogadjuk !) 

TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa): Nagy Zoltán
nak a selyemtenyésztés előmozdítását tartalmazó 
kérvénye a kereskedelmi és földmivelési miniszté
riumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kereskedelmi és föld
mivelési minisztériumhoz tétetik át. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa) : Báosmegyébe 
kebelezett Osztrovácz község kérvénye dohány
termelés engedélyezése tárgyában, mint más ha
sonló tartalmú folyamodvány, a pénzügyminiszté
riumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság e véleménye elfogad-
tatik. 

TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Ugocsame-
gyébe kebelezett Veléte és Skirva helységek elöl
járói és lakosai kérvénye, melyben említett helysé
geknek Mármarosmegyébe kebeleztetését kérik, 
tárgyalás végett a belügyminisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak e kérvényre 
vonatkozó véleménye elfogadtatik. 

Tisza LajOS e lőadó (olvassa): Sárosmegyé
be kebelezett Zboró mezőváros lakosainak kérvé
nye, melyben folyamodnak, hogy a Bártfáról Gal-
licziába vezető országút ne Olrik, de Konecsna s 
tovább Polánkától Gráb felé vezettessék, a köz
munka- és közlekedési minisztériumhoz utasittatik. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
Tisza LajOS e lőadó (obassa): Temesvár vá

rosa közönségének az arad- eszek- fiumei vasútvo
nal épitésére vonatkozó kérvénye, melyben folya
modik, hogy Temesvár sz. kir. város is vétessék 
föl e vasúti összeköttetésbe, a közmunka- és közle
kedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e véleményt. 
TiSZa LajOS e lőadó (olvassa): Sarkad város, 

Gyoma város, Kétegyháza helység, Szabadka sz. 
kir. város közönségeinek a nagy-várad-fiumei vas
pálya ügyét az országgyűlés figyelmébe ajánlva, 
az e vonal életbe léptetésére alakult társulat szá
mára a végleges engedélyezést és kamatbiztositást 
kérelmezik. Határozat: Az ez ügyben múlt év mar-
czius 22-kén hozott végzés értelmében, mely sze

rint e pálya mielőbbi életbe léptetése kívánatosnak 
nyilváníttatott, e folyamodványok tárgyalás végett 
a közmunka- és közlekedési minisztériumhoz tétet
nek át. (Helyeslés) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa.) : ITgocsarue-

gye több birtokosai s lakosai a debreczen-szatmár-
szigeti vasútvonal tárgyában múlt év marezius 22-
dikén hozott határozatért köszönetet mondván, ezen 
vonalat az első sorban kiépítendők közé fölvétetni 
kérik. Határozat: E folyamodvány a múlt évi mar
ezius 22-dikén hozott határozat értelmében, mely 
szerint e pálya mielőbbi kiépítése kívánatosnak 
nyilváníttatott, tárgyalás végett a közmunka- és köz
lekedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
TÍSZa LajOS e lőadó (olvassa) .• Apest-miskol-

ezi vasuttársulat bizottsága az e vonalra nézve ké-
szitett terveket, kimutatásokat oly kéréssel mutat
j a be, hogy azok a tiszai vaspályatársulatnak adas
sanak át s figyelmébe ajánltassanak. Határozat: 
A múlt évi marezius 22-én hozott végzés értelmé
ben e pálya mielőbbi kiépítése szükségesnek ismer
tetvén, e beadvány mielőbbi tárgyalás végett a 
közlekedési minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Károlyi Ede gr.: Hajói hallottam, ezen kér
vényt a minisztériumnak véli a bizottság átadatni, 
pártfogásába ajánlván az ügyet. Ha ez igy van, a 
ház határozatában megnyugszom, és aggodalmai
mat csak annyiba kívánom kijelenteni, hogy köz
tudomású dolog, hogy ezen pest-miskolezi vonal 
évek óta kéretett és sürgettetett, s mégis soha létre 
nem jött. Ennek pedig okát csak abban lelem, 
hogy épen ezen vasutat, melyet a tiszai vaspálya 
leginkább a maga számára kért, soha sem kérte 
azért, hogy azt maga épitse, hanem hogy mások 
ne építhessék. (Ügy van!) Ennélfogva belenyugszom 
a t. ház határozatába, f öntartván magamnak annak 
idején, megítélvén a körülményeknél fogva, hogy 
csakugyan erélyesen jár-e el a minisztérium ez 
ügyben, hogy majd akkor inditványnyal vagy in-
terpellatióval járuljak a t. ház elé. (Helyeslés) 

E l n ö k : E tárgy a közmunka- és közlekedé
si minisztériumhoz lesz átteendó'. 

HaláSZ Boldizsár : A kérvénybizottság ösz-
szes véleményeire nézve azon átalános észrevéte
lem van, hogy itt minden tárgyra vonatkozólag a 
jegyzőkönyv rígy van fogalmazva, hogy a bizott
ság ezt vagy amazt határozza, holott a bizottság 
csak véleményadásra van kiküldve. Kérném tehát, 
méltóztassék oda igazítani, hogy a bizottság ezt 
vagy amazt véleményezi: mert a ház ép ezen véle
mény alapján hoz határozatot. 

Tisza LajOS e lőadó : Szabad legyen a bi
zottság nevében néhány szóval képviselő úrnak fe
lelnem. A határozatot a bizottság hozza a maga 
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keblében, s azt azután a ház vagy magáévá teszi 
vagy nem. Nagyon könnyíti az eljárást, ha a ha
tározat már a jegyzőkönyvbe van igtatva, és a t. 
ház abból veszi ki, nem praeiudicálván a háznak, 
mit határoz a bizottság, s a háztól függvén azt el
fogadni vagy nem. 

BÓniS S á m u e l : Miután már a minisztérium 
megalakult, és tudjuk, hogy minden petitio több
nyire egyik vagy másik minisztériumhoz határoz-
tatik áttétetni, szükséges lesz, hogy a ház elnöke 
intézkedjék, hogy az illető tárgyak a levéltárból az 
illető minisztériumhoz tétessenek át. 

E l n ö k : Meg fog történni a t. ház határozata 
szerint. 

A ház szabályai szerint uj kérvény bizottság 
választandó: méltóztassanak tehát a t. ház tagjai 
a legközelebbi ülésre 20 tagra szavazataikat be
hozni. 

Vay Lajos b . : Hogy a( kérvény bizottság új-
ból választás alá essék, azt a ház szabályai hatá
rozzák ; hogy írj választásban új egyének is fője
nek be és a teher az eddigiek válláról részben levé
tessék, azt, úgy hiszem, a méltányosság kivánja. De 
ezenkivül még más ok is van uj választásra: a 15 

A kormány részéről jelen vannak: Anárássy 
Gyula gr., Festetics György gr., GoroveIstván, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az illés kezdődik d. u. 121/l órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit pedig Joannovies György jegyzi föl. 

tagból álló bizottság ezen száma ugyanis halálese
tek által megfogyott. Tudva levő, hogy elhunyt 
Sárközy képviselő is tagja volt. Ennélfogva, mint
hogy 15 tag sínes már meg egészen, és a t. elnök 
úr kijelentése szerint most 20 tag választandó, ké
rem, hogy a kérvényi bizottság újra alakíttassák. 
(Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a házszabá
lyok ide vonatkozó pontját) : „A kérvények megvizs
gálására 15 tagot választ a ház." {Ugy van!) 

ElnÖk : Méltóztassanak a t. ház tagjai a kér
vénybizottság kívánalmánál fogva szavazataikat a 
legközelebbi ülésre behozni, még pedig nem, mint 
tévedésből mondottam, 20, hanem 15 tagra. 

Örömmel jelentem a t. háznak, hogyő felsége 
holnap 2 és 3 óra közt hazánk fővárosában meg 
fog jelenni. (Éljenzés.) Ülés holnap nemiévén, föl
kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak holnap dél
után 2 óra előtt a budai várpalotában ő felsége 
fogadása végett megjelenni. 

A legközelebbi ülés szokott módon tudtul fog 
adatni. 

Az ülés végződik d. e. ll5/i órakor. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Ocsvay Ferencz jegJZÖ (olvassa a rnarczius 
11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Waehsmann Vilmos Pest város hatósága ellen 
beadott panaszait ujabban nyomoztatni kéri. Ez
zel kapcsolatban bemutatom Pest város főpolgár-

CIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 16-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatuak : Waehsmann Vilmos kérvénye Pest városa hatósága ellen s tett panaszai nyomozása iránt 
Pest városa főpolgármesterének kimutatása e panaszok alaptalanságáról ; Tisza-Szőlős elöljárósága kérvénye a dohánytermesztésre 
engedett föld szaporí tásáért ; Sz.-György-Abrány lakosaié úrbéri kielégittetésök i r án t ; Wink le r Márton és társa panasza Unger 
György szbiró e l l en ; árvamegyei községek kérvénye a Gömörmegyében elfogott izgatók szabadon bocsattatasa iránt. Jelentés tétetik 
az országos köszönő küldöttség fogadtatásáról ö felségénél. A főrendek jelentik, hogy a képviselőház határozatait a köztörvényható
ságok, a sajtó s a minisztériumnak adott fölhatalmazások kizárólagossága ügyében elfogadták. A közintézeti bizottság jelentést tesz 
a tnuzeumbeli tá rgyaknak a párisi tár latra történt elküldéséről. A 67-es munkálat s a nagyvárad-kolozsvár-brassói vasntvonal iránti 
indítvány tárgyalása napirendre tűzetik. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. 
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mesterének Waclismann Vilmos panaszai alaptalan
ságára vonatkozó s okmányokkal ellátott kérelmét, 

Hevesmegye Tisza-Szőlős községének elöljá
rói a dohánytermesztésre engedményezett 310 
holdnyi területet 200-zal szaporittatni kérik, hogy 
az állam számára nagyobb kiterjedésben termeszt
hessenek dohányt. 

Szabolcsmegyebeli Sz.-György-Ábrány köz
ségének lakosai magokat az uri szolgálatok alól 
fölmentetni és úrbéri természetű szántóföldeiket és 
legelőiket magoknak visszaadatni kérik. 

Winkler Márton és társa pozsonymegyei la
kosok az Unger György szolgabíró által ellenök 
hozott ítéletet a törvényszék által újból megvizs
gáltatni kérik. 

Néhány árvamegyei község elöljárói a Görnör-
megyében elfogott Zoch Vendel, Homola, Stefan-
csok Károly és mások megkegyelmeztetését kiesz
közöltetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A t. ház az alkotmány visszaállítása követ
keztében méltóztatott egy küldöttséget kiküldeni ő 
felsége iránti hódblatánaks köszönetének kifejezése 
végett. Ezen küldöttséget ő felsége a mélt. főrendek 
küldöttségével együtt e folyó hó 14-dik napján 
déli 12 órakor a budai várlakban magyar minisz
terei által körözve méltóztatott kegyelmesen fogad
ni. Az ez alkalommal az egri érsek ő excja által 
mondott beszédet van szerencsém bemutatni. ( 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa az egri érsek j 
ö nmltgának ö felségéhez intézett beszédét.) J 

E l n ö k : Mire ő felsége többszöri éljenzések- j 
kel és örömmel fogadott, következő beszédet mél
tóztatott mondani. (Halljuk! Halljuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa őfelsége vála- j 
szát, mely hosszasan tartó lelkes élj enzéssdfogadtatik.) 

E l n ö k : Ezután a küldöttség többszöri éljen
zések között távozott. Erről van szerencsém a t. 
háznak jelentést tenni. Azt hiszem, e jelentést ör
vendetes tudomásul veszi a ház. (Helyeslés.) Ki fog 
nyomatni s a ház irományai közé igtattatni *). 

Majthényi László b. a méltóságos főrendek 
részéről üzenetet fog átadni. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (a 
háznagy által bevezetve, az elnöki szék elé lép) : Méltó- \ 

*) Lásd az Iromány oh 71-dik számát. 

ságos elnök! tisztelt ház ! A mélt. főrendeknek a 
hazai köztörvényhatóságok visszaállítására és a 
sajtóügyre hozott, továbbá azon határozatát, mely 
vonatkozik a t. kéjjviselőháznak azon határoza
tára, mely szerint az emiitett két tárgy s azonkí
vül a közadózás- s az ujonczállitásra nézve a mi
nisztériumnak adott fölhatalmazások kizárólag a 
jelenlegi minisztériumra szorítkozzanak, van szeren
csém tiszteletteljesen átnyújtani. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Azonnal föl fog olvastatni. 
Tóth VilmOS j e g y z ő (olvassa a felsőházi ha

tározatokat tartalmazó két rendbeli jegyzőkönyvi ki
vonatot.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A közintézetek tárgyában kiküldött bizottság-

némely múzeumi tárgyaknak a párisi világkiállí
tásra történt elküldésére nézve beadja jelentését. 

Tóth VilmOS j e g y z ő (olvassa a közintézetek 
tárgyában kiküldött bizottság jelentését) 

Elnök: Tudomásul vétetik. 
A 67-es bizottság munkálata, a hozzátartozó 

irományokkal együtt, ki van nyomatva, és mint 
észrevettem, nagy részben már ki is osztva. Nincs 
egyéb hátra, mint hogy a t- ház méltóztassék határ
napot kitűzni a tárgyalás megkezdésére. Nem tu
dom, eltalálom-e a t. ház kívánságát, ha e hó 20-
dikát vagyis a jövő szerdát ajánlom a tárgyalás 
megkezdésére? (Elfogadjuk!) Tehát a tárgyalások 
folyó hó 20-án fognak megkezdődni. 

Indítvány adatott be a na^vvárad-kolozsvár-
brassói vasútvonalra nézve, melynek tárgyalására 
szintén napot kell kitűzni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az indítványt) 
E l n ö k : A jövő hétfőn néhány rövid igazolási 

eset tárgyalása végett ülést kell tartani. Azon al
kalommal talán ezen inditvánjrt is lehetne tárgyal
ni ? (Helyeslés) Tehát hétfőn fog a legközelebbi ülés 
tartatni. 

Most méltóztassanak a kérvényi bizottságra 
beadni a szavazatokat. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeikel) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző urak 
összeszámítják s az eredmény a jövő hétfői ülés
ben a ház tudomására hozatik. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 
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CV. ORíSZAtprOIS UJLEN 
1867. marczius 18-dikán 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye ; Balomiri Sándor megbízó levele ; 
D'heil Eleonóra panasza a bártfai volt es. k. adóhivatal ellen; Antal Jánosné kérvénye férje bűnvádi ügyének uj átvizsgálása iránt; 
Schöndorf községéé kárai és sérelmei ügyében ; Tamássy Károly és Schwarcz Imre jelentése a Kádi Józsefféle alapítványról; Markó 
Samu kérelme hivatala visszanyeréseért; Czabay Károly és nővéréé a magyar kincstár irányában fenálló követelésök utalványozta-
tása iránt; Jakab Mártoné kocsmajoga visszanyeréseért; Timár lakosaié a határukban fekvő földesúri birtoknak részökre való el-
adá'sa iránt; Ungar Móré állomásért; a gyorsirodáé a havi dijaknak elnapolás közben is kifizetésért; Duna-Pataj mvárosaé úrbéri 
ügyei rendezése iránt; Miletics Szvetozár indítványa a horvát ügyben ; Károlyi Ede gfé országos vasúthálózat terve iránt. A nagyvá-
rad-kolozsvár-brassói vasútvonal iránti indítvány tárgyalás alá vétetvén, a kormány kijelenti, hogy ezen vasút létesitése s átalában az 
egész országos vasúti hálózat iránt javaslatot fog a ház elé terjeszteni ; mire úgy ezen indítvány, mint Károlyi Ede grófé visszavona-
tik. Papp Máté választása megsemmisíttetik. A kérvényi bizottság előterjesztése folytán: Skrábán György és N.-Kanizsa kérvényei 
az igazsáügyi, Torma János és Prámer Ambrusé a vallási minisztériumhoz tétetik át ; Jasztrapszky Ignáczc mellőztetik ; Irányi Dá
niel javaslatai a vallásügyi bizottsághoz tétetnek á t ; Kiszely Imre kérvénye az igazságügyi, Perl Ferenczé a közgazdasági, Szent-
mártony Józsefé az igazságiig3'i minisztériumhoz utasíttatik. A költségvetés marcziuara elfogadtatik. A helyettes háznagysegédnek 
havi díj határoztatik. A képviselőház könyvtára iránti javaslat elkészítésére bizottság küldetik ki. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Joannovics György fogja vezetni, a 
szólani kivánók neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesit-
tetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marczius 16-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét. Ezután): A kérvé
nyi bizottságra beadott szavazatok eredményét van 
szerencsém bejelenteni. Beadatott összesen 230 sza
vazat, üres volt 4. Faúr János kapott 208, Pod-
maniczky Ármin b. 207, Beniczky Ödön 207, Mis-
ke Imre b. 205, Salamon Lajos 202, Trauschen-
fels Emil 200 , Bittó István 194 , Mikó Mihály 
190, Bánó József 188, Horváth Lajos 186, Arm-
bruszt Péter 182, Szász Károly 180 , F á y Gusztáv 
176,Miskolczy Lajos 165, Kacskovics Ignácz 160 
szavazatot. 

Elnök: Némely idő közben bejött irományo
kat kivánok a t. házhoz beterjeszteni. 

Balomiri Simon, Szász-Sebes-szék és város 
egyik képviselőjének eredeti megbizó levele be
adatván, az állandó igazoló bizottságnak kiadatik. 

D'heil Eleonóra, bártfai lakos, az ottani volt 
cs. kir. adóhivatal által törvénytelenül rá rótt il-
letéki adót, 1447 ft 87 krt 148 ft 28 krra kéri le-
szállittatni. 

Antal Jánosné, szabolcsmegyei buda-ábrányi 
lakos, férjének bűnvádi ügyét újból átvizsgáltatni 
és igazságot szolgáltatni kér. 

Schöndorf temesmegyei község lakosai a Ma
ros folyó átszakadása által okozott tetemes károk 
megvizsgálására múlt évi jun . 3-án 310. sz. a. be
adott folyamodásukat figyelembe vétetni és sérel-
möket orvosoltatni kérik. 

Tamássy Károly és Schvarcz Imre debrecze-
ni lakosok, mint a Rádl József-féle alapítvány tö
meggondnokai, ez alapítványra vonatkozó jelenté
seiket a képviselőház, mint végrendeleti fővégre-
hajtó testület elé beadván, az alapítványi tömeget 
illető további intézkedéseket elrendelni és velők 
mihez tartás végett közöltetni kérik. 

Markó Samu, tordai lakos, hivatalától lett el
mozdítását sérelmesnek panaszolván, visszahelyez-
tetését és elmaradt fizetésének utalvány oztatását 
kéri eszközöltetni. 

Czabay Károly és nővére özvegy Radocsy 
Ferenczné, pesti lakosok, a magyar kincstár részére 
184% években szállított gabonafélékért járó és 
mindeddig fizetetlen 3847 ft 48 kr ezüst pénzbeli 
követelésöknek utalványoztatását kérik eszközöl
tetni. 

Jakab Márton, biharmegyei poklostelki lakos, 
az általa örök áron megvett szabad kocsmáltatási 
jog gyakorolhatásába leendő viszszahelyeztetését 
és szenvedett kárának megtérítését kéri eszközöl
tetni. 

Szabolcsmegyei Timár község összes lakosai 
a tokaji kincstári uradalomhoz tartozó Timár köz-
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ség határában fekvő földesúri birtok örök áron el-
adatását részökre kieszközöltetni kérik. 

Ungar Mór izraelita tanitó e pályáról lett mél
tatlan leszorítását panaszolván, részére valami állo
mást kér kieszközöltetni. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

Az országgyűlési gyorsiroda a részére kikö
tött havidijaknak az elnapolás és az ülésszakok 
közti idő tartamára leendő folytonos kifizettetését 
kéri elrendelni. A költségvetési bizottsághoz uta-
sittatik. 

I v á n k a I m r e : Mielőtt a napirendre térnénk, 
vagyok bátor a t. ház figyelmébe egy kérvényt 
ajánlani. Duna-Pataj m.-városa megvette a földes
úri birtokot részint örök áron, részint zálogba. A 
volt jobbágyok és úrbéres zsellérek a munkálato
kat a községnek, mint morális testületnek, teljesí
tették és a dézsmát is ugyanannak fizették. Miután 
az urbériség megszűnt, D.-Pataj városa a zálogban 
bírt jószágtól a váltságöszszeget megkapta; azon 
birtokrészre nézve azonban, melyet örök áron vett 
volt meg, a vesztett úrbéresekért nem nyert kár
pótlást ; de azért a kialkudott vételárt fizetni kel
lett, és ez által a község tetemesen terheltetett. Ha
sonló helyzetben van hazánkban több község, s 
igy nem csak 1).-Pataj városának, hanem azok sé
relme is orvoslást kivan; se tekintetben is vagyok 
bátor e kérvényt a t. ház figyelmébe ajánlani, mert 
ennek mikénti elintézésétől fog függni több ha
sonló helyzetben levő község sorsa. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak lesz áta
dandó. 

MiletiCS SzvetOZár: T . ház! Vagyok bá
tor egy inditványt előterjeszteni, mely a Magyar
ország és báromegy királyság közti kiegyezke-
désre vonatkozik, s melyet a ház asztalára letévén, 
kérem annak fölolvasását és kinyomatását elren
delni. (Haüjuh!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a le
nyújtott indítványt. *) 

Szentk irá ly i Mór : Nem akarok ezen indít
vány érdemébe bocsátkozni; nem is azért szólalok 
föl, hogy talán inditványt vagy elleninditványt te
gyek, vagy pedig a t. ház határozatát provocál-
jam e tekintetben. Ezen indítvány tárgyalás alá 
fog kerülni, ha vagy kinyomatása után a ház kü
lön napot fog kitiizni az indítvány tárgyalására ; 
vagy pedig akkor fog tárgyalás alá kerülni, mi
dőn a horvátországi viszonyok iránt küldött bizott
ság jelentése fog napi rendre kitüzetni. En a magam 
részéről csak egy kifejezés ellen akarok megjegy
zést és óvást tenni, csak azon czélból, hogy ez a 
naplóban mindenesetre meg legyen említve: azon 

*) Lásd az Irományok 72-dik számát. 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % III. 

kifejezésre nézve, mely az indítványban oly gyak
ran előfordul, hogy t. i. Horvátország, Szlavónia és 
Dalmatia háromegy királyságnak neveztetik. 
(Elénk helyeslés.) Ezen kifejezéssel élhet akárki tet
szése szerint a vitatkozás folyamában; de ha az hi
vatalos okmányban kerül a ház elé, azt hiszem, 
hogy annak irányában, a ki indítványt tesz és 
ezen kifejezéssel él, szükséges, hogy találkozzék 
valaki •— bár csak egyes tagja legyen a háznak —• 
a ki kijelentse, hogy oly kifejezést, mint a milyen 
a háromegy királyság, Horvátország-, Dalmatia- és 
Szlavóniára nézve diplomatikus kifejezésnek el 
nem ismerhet, miután ezen kifejezést eddigi törvé
nyeink nem ismerik. Csak azért kívántam ezt meg
jegyezni, hogy ennek a naplóban nyoma legyen. 
(Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: Azt hiszem, ez ellen 
másoknak is lesz észrevételük. A ház szabályai 
szerint ez inditványt ki kell nyomatni és napi
rendre tűzni, a midőn majd észrevételeinket e ki
fejezésre vonatkozólag is előadjuk. 

MiletiCS SzvetOZár : Szentkirályi úrnak 
c^ak egy pár szava ellen akarok észrevételt tenni : 
hogy t. i. ennek a naplóban nyoma legyen. Ez, t. 
ház, annyit tesz, mintha én nem tudnám, mi az 
actus, és hogy a háromegy királyság nevezete 
Horvát-, Sziavon- és Dalmátországra nézve nem 
terjesztethetik a ház elé. Én nullám patior censu-
ram a háznak bármely egyes tagjától: s azért azt 
kívánom, hogy a naplóba úgy vétessék föl, mint 
én mondottam. 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Azt tartom, tartsuk 
meg a szabályokat s a szabályok szerinti szokást: 
nyomassuk ki az inditványt; és ha azt a ház tár
gyalás alá veszi, ha valakinek az indítványra ész
revétele lesz, akkor adjuk elő. Most discussiot, 
mint e tárgyban idő előttit, véleményem szerint, 
nem volna helyes előidézni. (Közhelyeslés.) Mert, 
t. ház! természetesen ha valaki óvást tesz, s ez 
óvást a ház magáévá akarja tenni, az discussio 
nélkül nem történhetik. Véleményein tehát az, 
hogy az irat nyomassék ki, s akkor ha tárgya
lására a nap ki lesz tűzve, hozzá fogunk szólani, 
(Helyeslés.) 

Szentkirályi Mór: En sem akartam egye
bet, osak hogy e kifejezés ellen addig is észrevé
tel tétessék. 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni s tár
gyalására nap tűzetni. 

Még van egy indítvány, melyet Károlyi Ede 
gr. képviselő úr adott be, hogy az ország érdeké
ben építendő vasúti ügyben bizassék meg a mi
nisztérium egy országos vasút-hálózati tervet mi
előbb az országgyűlés elé terjeszteni. Ez is ki fog 
nyomatni s tárgyalására nap kitüzetni. 

Most napi renden van a nagy-várad-kolozs-
42 
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vár-brassói vasát tárgyában tett indítvány. Föl 
fog olvastatni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a n.-vá-
rad-kolozsvár-brassői vasút tárgyában tett indítványt). 

K e m é n y Gábor b.*. Következő, t. ház, azon 
okoskodás, melynek folytán én a szőnyegen forgó 
indítvány alá jegyeztem nevemet, és azt gondo
lom, hogy a többi aláíró tisztelt képviselő társaim 
hasonló fölfogás útján jutottak ezen indítvány té
telére. Erdélyben még eddigelé semmi vasút sincs; 
Erdélyben egy vasút ópitése égető szükség, s épen 
a n.-várad-kolozsvár-brassói vonal az, a mely fő-
fontosságú mindenek fölött. Intézkedni kellett 
volna tehát ez iránt, s pedig minél hamarabb; de 
fájdalom! nem volt képesitve a képviselőház akkor, 
midőn az indítvány beadatott, és még most sincs 
képesitve, törvényhozói jogát, s hatalmát teljes 
mértékben gyakorolni; mindamellett határozati
kig kijelentette a ház azt, melyik azon irány, a 
melyet minden mások előtt Erdélyben, mint 
vasútat. fontosnak tart, kijelentette azt, hogy ez 
égető szükség Erdélyre nézve, és hogy nagyon 
óhajtaná, hogy ezen vasiít kiépitése minél hama
rabb foganatba vétessék. Ennek következtében, 
habár nem is mondhatom egészen correct parla-
mentálisnak az eljárást, kijelenthette azt, hogy ha 
képesitve lenne törvényt alkotni, biztosítaná ama 
vasútnak bizonyos meghatározandó jövedelmét. 
Nem volt talán — mint mondám — az eljárás tö
kéletesen parlamentális, de hiszen állásunk sem 
volt parlamentális: nem volt közöttünk minisz
térium, és nem volt biztos kinézésünk arra, hogy 
egyhamar körünkben tisztelhessük azt. 

Legkevésbbé sem változott fölfogásom arra 
nézve, hogy mennyire fontosnak tartom Erdélyre 
nézve a vasútat, és nem változott azon tekintet
ben, hogy épen melyik azon vasutirány, mely 
mindenekfölött fontos. 

Alig van, t. ház! korunkban valami, mi any-
nyira megkülönböztetné a legújabb civilizált vi
lágot a régiebbektől, mint a közlés és közleke
dési eszközök gyorsasága, átalánossága és köny-
nyüsége, és az ezekkel mindenütt karöltve járó 
ipar és kereskedelem fejlettsége. Az ember ré
gebben, már ezelőtt több ezer esztendővel i s , 
ugyanazon szellemi tehetségekkel birt, mint je
lenleg. Régebben is képes volt ugyanazon szel
lemi magaslatra emelkedni, ugyanazon erköl
csi tökélyekkel birni, épen ugy, mint most. Erről 
tanúskodik a legrégibb irodalom, tanúskodnak a 
történelem és a képző művészetnek számunkra ma
radt ezer meg ezer remekművei. Igen lényeges kü
lönbség van jelen viszonyaink és az ama kori ci-
vilisatio közt, a mennyiben ezek mindig csak igen 
kis pontokra, igen szűk körre voltak szorítva, kö-
rülöttök a barbarismus volt mindenütt, mig jelen

leg a civilisatio gyorsan terjed, minden eszme, a 
közlési és közlekedési eszközök gyorsasága által 
az egyetemességre törekszik. És igen lényeges 
azon különbség, mely van a jelenlegi civilisatio és 
a régibb között, a mennyiben régebben a termé
szettudomány vívmányait majdnem átalában nem 
voltak képesek hasznosítani, a mennyiben a ter
mészettudományok annyira háttérben voltak, hogy 
azoknak az emberi élet kényelmére való száz meg 
százfölfödözései, melyek jelenleg köznapiak, isme
retlenek voltak. Ezek ismerete pedig, melyek a 
nép jóllétének emelésére szolgálnak, legfőkép ha-
sonlag a közlési és közlekedési eszközök gyorsa
ságának és könnyüségének köszönhető. 

Gyakran hallottam azon hasonlatosságot, hogy 
a közlési és közlekedési eszközök valamely állam
ban olyanok, mint valamely testnek vérerei. 

Azt mondják, hogy minden hasonlatosság 
sántít, tökéletesnek ezt sem lehet nevezni; de hogy 
benne sok van, azt hiszem, igaz. Ugyanis a vér
erek a testben mindenüvé elviszik épen azon része
ket, melyek ott hiányoznak, egy helyütt a húst, 
másutt a csontot, és másutt az idegek szálait képe
zik : épen igy a közlési és közlekedési eszközök 
kölcsönzik az államnak azon képességet, mely sze
rint itt az ipart, amott a gazdaságot, és átalában 
véve a vagyonosodást és az ismereteket terjesztik, 
melyek szerint azok fölebb és fölebb emelkednek. 
De még azon magasabb hasonlatosság is van a 
közlekedési eszközök és a vérerek között, a meny
nyiben a vérkeringés épsége nélkül nem lehet ép 
élet közlekedési eszközök hiányában, pedig szintén 
nem lehet ép álladalmi fejlődés, és az állam soha 
sem juthat el ama magaslatra, melyre különben tán 
hivatva volna. 

Természetes tehát, hogy, mindezek mellett 
és ezek következtében, az államok rendkívül igye
keznek arra, hogy közlekedési eszközeiket sza
porítsák, s ezek között főleg a vasutakat. Jelen
leg már nem csak Amerikában és Európában, 
de még Ázsiában és Afrikában is kezdenek föltü
nedezni a vasutak. Majdnem oda jutottunk a tizen-
kilenczedik század közepén, hogy valamely állam 
hatalmi állását közlekedési hálózatainak sűrűségé
ből lehetne megítélni, és közlési s közlekedési esz
közeinek állása szerint hatalmi állását, azon pol-
czot, melyet a civilisatio mezején elfoglal. 

Mindezek mellett is Erdélynek nincs vasútja. 
Ezen rövid mondat mint vészjel hangzik, és vajha 
száz meg százezreknek a nyomorban mélyebb sü-
lyedése ne tenné égbekiáltóvá ama rövid monda
tot. E g y ösmerősömtől hallottam gyakran emlí
teni, hogy nyugatról keletre jővén, ott, a hol meg
szűnik a gőz hatalma, úgy tekinti magát, mintha 
Ázsiában volna : és Erdélynek nincs vasútja! Nem 
Erdélyen múlt, hogy nincs vasútja, sőt ha rendes, 
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közönséges viszonyok lettek volna, már rég lehe
tett volna vasútja. Nagy politikai botlások, igen 
nevezetes politikai bűnök követtettek ott el, mely-
lyek, ugy mondhatni, szándékosan gátolták meg, 
hogy Erdélyben nincs vasút. Nem akarok azon
ban azon bűnök, azon politikai botlások fejtegeté- j 
sével foglalkozni, melyeket főkép a Bach- és I 
Schmerliug-Nádasdy-korniány oly számosan kö- ! 
vetett el. Hibás dolognak tartom a politikában a 
recriminatiot; sokkal helyesebb szempontnak tar
tom azt kimutatni, mi az, mi által a létező hiányo
kon segíteni lehet, mi által lehet a lehető legjobb 
jövö't biztosítani. De constatálni kívánom azt, 
hogy Erdélyben égető szükség', rendkívüli szük
ség a vasút építése. 

Az irányokra nézve minden államban két fő 
szempont az. melyeknek helyes eombinatioja meg
szabhatja azt, mely legtermészetesebb: a politikai 
és geographiai viszonyok helyes egybeköttetése. 

Erdélyben húsz év óta—habár, ismétlem, jelen
leg egy talpalatnyi vasútja sincs — nagyon sok vas-
uttervezet keltel. A Schmerling-, Nádasdy- és rész
ben a Bach-kormány alatt is dúsan termettek, ső't 
mondhatni, burjánoztak azok. Szó volt egy vasút
ról, mely Nagy-Várad, Kolozsvár. Brassó felé ve
zetett volna; és ez is két variánssal jelent meg: 
egyik Maros-Vásárhely körül vonult volna el ; a 
másik Gyula-Fehérvár mellett ment volna a Kü-
küllővölgyön fel. Szó volt egy másikról is, mely 
a Szamos völgyén jött volna be ; szó egy harma
dikról, mely a Szilágyságon jött volna be ; szó 
egy negyedikről, mely Aradról Fehérvárnak, on
nan a Küküllő völgye felé Brassóba ment volna; 
egy ötödikről is volt szó, a mely Aradról Szász-Se
besen, N.-Szebeneu át a Vöröstoronyig ment volna. 
És hogy mellőzzem azon vonalat, mely a Zsil völ
gyén át vala tervezve, volt szó több apró szárny
vonalokról is. 

Nem szándékozom ezen vonalok tüzetesb 
vizsgálásába belebocsátkozni, mert azt gondo
lom, hogy e tekintetben határozott megállapodása 
létezik a közvéleménynek. Azt gondolom, hogy 
bátran a közvélemény megállapodásának nyilat
koztathatom azt, hogy Erdély számára a nagy-
várad-kolozsvár-brassói vonal a legczélirányo-
sabb. Azt gondolom, hogy bátran lehet állítani, 
hogy ez azon vonal, mely a keletet a nyugattal, 
a Fekete tengert a civilizált Európával viszonosau 
legegyenesebb irányban köti össze; azt gondolom, 
hogy el lehet mondani ezen vasútról, hogy ez mind 
politikai, mind nemzetgazdasági szempontból leg
inkább megfelel minden igényeknek ; sőt még szak
értő katonák azt is állítják, hogy katonai szem
pontból is ez felel meg legfőkép a kívánalmaknak. 
Mondom, azért nem kívánok az Erdély számára 
tervezett vasutak irányáról tovább szólani, mert e 

tekintetben saját meggyőződésem találkozik a köz
vélemény megállapodásával. 

Ha a felől tisztában vagyunk, hogy Erdély 
számára szükséges a vasút , és melyik azon 
irány, mely szükségesebb: az a kérdés áll előttünk, 
mit kell e tekintetben tenni?mert megvallom, t. 
ház, s úgy hiszem, hogy legkevésbbé sem másitom 
meg nézetemet, de következetes maradok régibb 
meggyőződésemhez akkor, ha most a változott vi
szonyokhoz képest más eljárást tartok helyesnek, 
és nem azt, mit múlt januárhan bátrak voltunk 
ajánlani. Akkor, mint emlitém, nem volt szeren
csénk körünkben a magyar felelős minisztériumot 
tisztelhetni; akkor nem volt még tényleg' megkezd
ve a magyar alkotmányos élet valódi helyreállítá
sa; akkor még nem lehetett biztos kilátásunk arra, 
hogy a legrövidebb idő alatt képesítve lesz a ház 
törvényhozási hatalmával teljesen élni. 

Azon esetben, ha teljesen parlamentalis kor
mány van, nézetem szerint, a vasút ügyének köz
vetlen elintézését illetőleg legtöbbet tehet, legköz
vetlenebbül s legjózanabbul, mint kisebb testület, 
mint kevesebből álló: maga a kormány. Én tehát 
ezen esetben , ha a magyar felelős minisztérium 
hajlandó volna elfogadni azt, hogy Erdély számá
ra a nagy-várad-kolozsvár-brassói vonal az, me
lyet legczélirásosabbnak tar t ; ha hajlandó volna 
kinyilatkoztatni, hogy ennek életbe léptetésére kész 
mindazt megtenni, a mit okszerűen követelni le
het: azon esetben, megvallom, nem tartanám egé
szen szabatosnak most is az előbb indítván}'ózott 
utón tovább haladni. Kérném tehát: méltóztassék 
a t. közlekedési miniszter úr e tekintetben nyi
latkozni a felől, hogy az átalam ajánlott vonalt 
tartja-e legfőbb jelentőségű vonalnak Erdély ille
tőleg? és hajlandó-e a minisztérium e vonalt ille
tőleg a ház elé előterjesztést tenni ? és addig is, 
mig- ez megtörténhetnék, minden czélszerü lépese
ket megtenni ennek okszerű kiépítésére ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány teljesen meg van győződve a nagy-
várad-kolozsvár-brassói vasút fontosságáról és or
szágos szempontból elvitázhatlan közhasznúságá
ról, s csak örvendeni tud azon, hogy a t. ház néze
tei az övéivel e részben is egyeznek. Ennélfogva 
föladatának fogja tekinteni, ezen vasútvonal léte
sítése iránt annak idejében a ház elé javaslatot 
terjeszteni. (Helyeslés.) 

K e m é n y Gábor b.: Én azon nyilatkozat 
folytán, melylyel a közlekedési miniszter úr kérdé
semre válaszolni szíveskedett, bátor vagyok ki
nyilatkoztatni , hogy sokkal helyesebb kezekben 
látom az erdélyi vasút iránti intézkedést a miniszté
riumnál, mint ha mi egyesek léptünk volna M a n 
nák életbeléptetésére. Es fölhatalmazva érzem maga
mat az indítvány aláírói nevében kijelenteni, hogy 
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a miniszter úr nyilatkozatában megnyugván, in
dítványunkat visszavonjuk. 

K á r o l y i Ede gr . : Tisztelt ház! Én is körül
belül azon helyzetben vagyok, mint az előttem 
szóló, hogy benyújtott indítványomra vonatkozó
lag a t. miniszter úr nyilatkozata megnyugtatott. 
Csak azon észrevételt vagyok bátor tenni, mely 
szerint én úgy fogom föl ama nyilatkozatot, hogy 
a minisztérium által a ház elé terjesztendő tervezet
ben nem csak az érintett , hanem átalánosan az 
ország- szükségeihez és kívánalmaihoz képest az 
egész országos vasúti hálózat benne foglaltatik. 
(Helyeslés.) Ha ezen fölfogásom elfogadtatik, indít
ványomat részemről én is visszaveszem. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter.-
E fölfogást osztja a kormány, és az egész vasúti 
hálózatra nézve fogja annak idején előterjesztését 
megtenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az erdélyi vasútra vonatkozó indít
vány aláírói, megnyugván a miniszter úr azon ki
jelentésében, hogy a kormány az erdélyi vasutat 
fontosnak, szükségesnek és mielőbb létesítendőnek 
tartja: indítványukat viszszavonták. Nem külön
ben Károlyi Ede gr. is viszszavonja indítványát, 
megnyugván azon nyiltkozatban, hogy a kormány 
az ország vasúthálózatára vonatkozó tervet fog elő
terjeszteni. 

Most az állandó igazoló bizottság részéről 
Gajzágó Salamon képviselő úr rövid előadást tesz. 

Gajzagó Salamon előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését gridi Papp Máté,Fo-
garasvidék sárkánykerületébeli képviselő megválasztatá
sa tárgyában. A bizottság a választás megsemmisítését 
véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét helyeselni? (Helyeseljük!) Ennélfogva a t. 
ház gridi Papp Máté, Fogarasvidék sárkánykerü-
letebeli képviselő választását megsemmisíti, és az el
nökségnek lesz kötelessége, Fogaras vidéke köz
ponti választmányát ujabb választás eszközlésére 
fölszólítani. 

A kérvényi bizottság részéről Kemény Gábor 
b. fog előterjesztést tenni. 

Kemény Gábor b. előadó (ofoa ssa a kér
vényi bimttság jelentését): Skrábán György vasme
gyei szodisinczi lakos elpanaszolja, hogy ugyan
azon megye főispáni helytartója rendelete nyo
mán, 9 éves István fiát, a szombathelyi r. kath. 
szentszék jegyzője a koltai evang. tanitótól, kihez 
a fin nevelés végett volt adva, erőszakkal elhur-
czoltatta és a kőszegi r. kath. árvaházba vitte. Elő
adja folyamodó, hogy nősülése alkalmával bizo
nyos szerződést írt alá, melyet reversalisnak mon
danak, de vend ajku lévén, magyarul nem tudván, 
és az neki meg sem magyaráztatván, a szerződés 
megkötése, mint mondja, akarata és beleegye

zése ellen történt. Neve aláírása után a jelen
levőknek mindjárt ki is nyilatkoztatta, hogy 
születendő gyermekeit a fenálló törvények szerint 
fogja neveltetni. Kéri tehát a képviselőházat, mél
tóztassék gyermekét saját vallásának ós atyai ha
talma alá visszarendelni. Vélemény : Ajelen ügy
ben a kérvényi bizottság a bepanaszolt fél kihall
gatása előtt ítéletet nem mondhatván, csupán áta-
lános irányadóul annak ünnepélyes kimondását 
ajánlja ez alkalomból a t. képviselőháznak, hogy 
ezen ház az úgynevezett reversalisókat, melyeket 
a törvényhozás törvényeseknek soha el nem ismert, 
olyanokul s következőleg kötelezőkül szintén el 
nem ismeri, az erőszakkal vagy bármi más tilos 
módon kicsikart okmányok az azokat behozott kor
mányrendeletek által is semmiseknek és érvényte-
teleneknek lévén nyilvánítva. A képviselőház az 
1848-diki 20. t. cz.-et, mely a törvényesen bevett 
vallásfelekezetekre nézve tökéletes egyenlőséget 
és viszonyosságot állapit meg, teljes érvényben 
fenállónak jelenti ki, s minden vele ellenkező, bár
kitől származó cselekvényeket helyteleneknek és 
roszalandóknak. Különben a jelen kérvényt a kér
vényi bizottság, a törvényes felelős kormány meg
alakulta után, az igazságügyi minisztériumhoz át-
származtatandónak, addig pedig a képviselőház 
levéltárába leteendőnek véleményezi. (FÖlkiáltá-
sok : Át kell tenni a minisztériumhoz!) 

E l n ö k : Kiván-e a ház a kérvényi bizottság 
véleménye szerint most a reversalisok dolgába ele
gyedni, azokat törvényteleneknek nyilatkoztatván? 
és egyátalában kimondani, hogy, ha a 48-diki tör
vények értelmében a vallások egyenjogúsága ellen 
történnék valami, ez botrányos? vagy pedig egye
nesen áttétetni kívánja a minisztériumhoz? (Folki-
áltások: A minisztériumhoz!) Tehát áttétetik a mi
nisztériumhoz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentését): N.-Kanizsa városának kép
viselő testülete folyamodik a polgári magánjog 
alaki részében előforduló hiányok előleges lés 
ideiglenes módosítása végett. Tudja folyamodó 
testület, hogy a képviselőház egy codificáló bizott
ságot küldött ki kebeléből; tart azonban attól, hogy 
míg tömérdek és bonyolult föladatai mellett, az 
országgyűlés emiitett tárgyakban intézkedhetnék, 
igen sok idő fog eltelni; a szükséget meg égetőnek 
tartja a jogi biztosság helyreállítására. Elmondják, 
hogy ők, mint határszélen levők különösen érzik 
nyomasztó hatását annak, hogy a külföldi tőke az 
országbírói értekezlet szabályai mellett elég bizto
sítást nem találván, mi tőlünk elfordult. Ezért em
iitett törvényhozási szabályok alaki részében, kü
lönösen pedig az ingatlan vagyonra vezetett vég
rehajtást illető szabályokban kérnek gyors, ideigle
nes javítást. Vélemény: Tagadhatlan, hogy azon 
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hiány, melyre folyamodók a képviselőház figyel
mét vezetni kivánják, fönáll; úgy az is, hogy an-
annak mielőbbi orvoslása nem csak a folyamodók, 
hanem a haza minden polgárának érdekében is fek
szik ; de tagadhatlan más részről az is, hogy a haza 
ügyének jelen helyzetében, midőn az alkotmány 
még nincs visszaállítva, s koronázás előtt hozandó 
törvények szentesítést sem nyerhetnének, a szóban 
levő hiányon, habár égető is, törvény által segí
teni nem lehet; mivel pedig törvénykezésnek csak 
törvény lehet alapja, sajnálattal bár, de kénytelen 
a bizottság kijelenteni, hogy véleménye szerint, az 
alkotmány visszaállításáig, e részben tenni semmit 
sem lehet. Egyébiránt e kérvényt , mint netalán 
használható anyagot, át lehetne adni a codificatie-
nalis bizottságnak. 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház e vélemény
ben ? (Elfogadjuk !) 

Kudl ik I s t v á n : E kérvényt nézetem szerint 
az igazságügyi miniszterhez kellene utasitanunk. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát az igazságügyi miniszterhez 
utasittatik. 

Kemény Gábor előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Torma János, vizniczei g.kath. 
lelkész, támogatva Pramer Ambrus, szelestói lelkész 
által, fölhozza, hogy legközelebb a nép fölötti fe
nyítő hatalom a helység-birák kezében van. Azon
ban, mint állítja, azok is romlottak lévén, mint a 
nép, képtelenek ama hatalmat helyesen gyakorolni. 
Indítványozza tehát : ruháztassák ama fenyítő 
hatalom némileg a lelkészekre. Engedtessék meg 
azoknak, a vétkeseket, hol szükségesnek látják, lel
ki büntetés alá venni, úgy, hogy legyen nekik 
megengedve, híveiket, isteni tisztelet alatt a temp
lomban az oltár előtt, égő gyertyával kezökben 
térdepelteim. A ki pedig ezt tenni vonakodnék, azt 
a szolgabíró, felelősség terhe alatt, köteles legyen 
érdemlett testibüntetésben részeltetni. Vélemény: 
Mennyiben volna alkalmas az ajánlott mód a nép 
erkölcsiségének javítására, azt fontolóra venni a 
vallás és közoktatás, illetőleg népnevelés ügyében 
kiküldött bizottság hatásköréhez tartozik: ugyan
azért a kérvényi választmány jelen beadványt az 
említett bizottsághoz véli átteendőnek. 

K á r o l y i Ede g r . : Talán a minisztériumhoz 
kelleneáttenni,mertkitudja,mikor kezdheti meg eme 
bizottság működését, sőt mikor lesz képes csak át 
is venni ? Annál inkább, minthogy ez scandalosus 
dolog, kérem a vallásminiszteriumhoz áttétetni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát áttétetik a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumhoz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi lizottság jelentését): Jasztrapszky Ignácz hont
megyei kövesdi lakos esedezik, méltóztassék neki 

a t. képviselőház, ki f. é. január 4-dikén tűzvész 
által mindenét elvesztette, kegyes segélyezést ren
delni. Vélemény: A bizottság jelen kérvényt be
nyújtójának visszaszolgáltatandónak véleményezi 
annak kijelentése mellett, hogy hasonló jótékony 
czélokra fordítandó pénzalap a képviselőháznak nem 
áll rendelkezésére. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottságnak e kérvényre vonat
kozó jelentése elfogadtatik. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentését): Irányi Dániel Parisból elő
adja, hogy ő a hírlapok utján értesült a felől, hogy 
az alföldön „nazarénusok" neve alatt egy uj vallás
felekezet támadott; ugyancsak a hírlapokból érte
sült amaz uj felekezetnek főbb hittéteíei felől, de 
egyszersmind a felől is, hogy annak tagjai polgári 
hatóságok által üldöztetnek. Fölhívja a képviselő
házat, ne igtatná csupán a Mózes-hit követőit a tör
vényesen bevett vallásúak közé, hanem nyilatkoz
tassa ki a vallásszabadság elvét átalában, azon 
egyedüli megszorítással, hogy a vallás a társada
lom czéljaival ne ellenkezzék. Egyszersmind, mint 
ezen elvnek corollariumait, engedje meg törvényi
leg a polgári házasságot, sorozza az anyaköny
vek vitelét a világi hatóságok teendői közé, s nyil
vánítsa a temetőket, mint községi tulajdont, a köz
ség hatósága alá tartozóknak. Vélemény: A vallás 
ügyében, a mennyiben ez az állammal és polgári 
társadalommal érintkezik, vagy a hazánkban léte
ző különféle vallásfelekezetek egymás közti viszo
nyait illeti, külön bizottság lévén kiküldve, jelen 
beadvány is, netaláni használatul s a benfoglalt 
eszmék és indítványok megfontolásául, ahhoz lé
szen átteendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a kérvé

nyi bizottság jelentését): Benedekfalvi Kiszely Imre, 
pesti lakos, Borsodmegye ideiglenes cs. k.törvény-
székének azon eljárása ellen panaszkodik, hogy bi
zonyos Csizik Károly, mint b. Majthényi András 
egyik jószágában bérutódja által 1850-ben ujitott 
kártérítési perrel támadtatott meg, és ügyvédének 
a tárgyalásra való meg nem jelenése folytán ma
kacsságból elmarasztaltatott. De neki az ítélethir
detésre való 'idézvény csak a hirdetési határnap 
lefolyta után 13 nappal lett kézbesítve, minek kö
vetkeztében fölebbezéssel sem élhetett. Mindezek 
mellett az elmarasztaló Ítélet is, mint állítja, ré
szére séielmésen hajtatott végre. Folyamodó tehát 
esedezik, hogy sérelmeinek orvoslása a magyar mi
nisztérium utján eszközöltessék. Vélemény: Nem a 
kormánynak valamely sérelmes intézkedése forog
ván fen, az egyes első bíróságok eljárásának felül
vizsgálata pedig s illetőleg az egyes perlekedő fe
leken ejtett törvénytelenségek orvoslása nem a tör
vényhozás körébe vágván: folyamodó maga ügyek 
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bajának közvetlenül a magyar igazságügyi minisz
tériumnál leendő előterjesztésére s illetőleg a tör
vényes jogorvoslatok használatára utasittassék. 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Folyamodó az igazságügyi miniszté
riumhoz utasíttatik. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Perl Ferencz, mint a pesti pol
gári szatócsok megbízottja előadja, hogy azok kö
zelebbről a szeszes italok kicsinyben árulásától 
hatóságilag eltiltattak. Folyamodó, szomorú üzleti 
viszonyaira is hivatkozva, esedezik, méltóztassék 
a képviselőház oda hatni, hogy ha átalán meg nem 
adathatnék is a szeszes italok kicsinyben mérhe-
tése, engedtessék meg legalább azon idősebb sza
tócsoknak, ahhoz mért díj és adó fizetése mellett, 
kiknek az szabaditékukban megvolt, és kiknek 
száma jelenleg az eredeti 554-ből 50 vagy 60-ra 
olvadott le. Vélemény: Jelen folyamodvány az 
ipar- és kereskedési ügyre vonatkozván, a bizott
ság azt a közgazdasági minisztériumba véli átté
tetni. (Helyeslés) 

E l n ö k : A t, ház a bizottság véleményét el
fogadja. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Sárospataki lakos id. Szentmár-
töny József folyamodik a képviselőházhoz, előad
ván, hogy abaujmegyei Hernád-Zsadányban fekvő 
és testvére Szentmártony Károly által kezelt bir
tokát, ez utóbbinak fia és örököse, szintén Szent
mártony József, a telekkönyvben részint saját ne- j 
vére, részint Veronika nevű testvérök, Vatay Ábra- j 
hámnőnek nevére jegyeztette át roszhiszemüleg, | 
miből az származott, hogy emiitett unokahuga el
hunyván, árvái részére a kérdéses birtok elárve
reztetett és kérelmező a birtoklásból teljesen kiej
tetett. Kéri tehát folyamodó a képviselőházat, hogy 
ezen birtok, illetőleg annak ára iránt kereshetési 
jogát a ház érvényesíteni méltóztassék. Vélemény: 
Jelen kérvény tartalma magán törvénykezésikereset 
tárgyát képezvén, a törvényhozás által intézkedés 
alá nem vétethetik; a kérvényi bizottság tehát jelen ] 
kérelemlevelet, csatlakaival együtt, folyamodónak 
jelentkezése alkalmával, magán keresete igénybe 
vehetése tekintetéből, visszaadatni véleményezi. 
(Fölkiáltások: Az igazságügyi miniszterhez !) 

Deáky Lajos : T. ház ! A kérvényi bizottság
nak ezen véleményes jelentése ellen egy rövid ész
revételem van: az t. i., hogy peres ügyben is, midőn 
a per már végleg lejárt, lehet az országgyűléshez 
orvoslásért folyamodni, ha abban oly hibák kö
vettettek volna el, melyek orvoslást kivannak; őt 
nem látom tehát, miért adjuk vissza ezen kérvényt 
a folyamodónak, és miért ne utasítsuk azt inkább . 
az igazságügyi minisztériumhoz ? ' 

K á r o l y i Ede gr . : T . ház! Engedelmet ké
rek, mi nem vagyunk törvényszék vagy Ítélőszék ; 
mi csak törvényt hozhatunk, de kiviteléről nem 
nekünk kell gondoskodnunk; és ha talán történik 
valami botrányos eset, majd lesz a képviselők kö
zött valaki, ki azt elő fogja adni. 

Bóni s S á m u e l : Engedelmet kérek, mindad
dig, mig a kérvények iránt a törvény meg nem 
változik, mindaddig icle e házhoz folyamodhatik 
mindenki a pörökből eredő sérelmek orvoslásaért. 
A ház igen természetesen másként nem intézked
hetik, mint, hogy az illető minisztériumhoz teszi 
át ezen folyamodványt; de azt hiszem, ha már 
egyszer ide a házhoz jött be a folyamodvány, 
mégis ki kell azt adni az illető minisztériumhoz. 
(Helyeslés) Jövőre nézve, ha a kérvények iránt 
ezen házban határozatot hozunk, hogy meg-szab-
juk-e, kik által miféle folyamodványok adathat
nak be, ahkoz most nem szólok; ennek szükségét 
jövendőre nézve látom ; de a jelen törvények ér
telmében mégis szükséges, hogy a házhoz érkezett 
folyamodvány az illető minisztériumhoz kiadassák. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház e kérvényt a mi
nisztériumhoz áttétetni? (Elfogadjuk!) Tehát az 
igazságügyi minisztériumhoz fog e kérvény át
tétetni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését a képviselőháznak marcziushavi költ
ségeit illetőleg) 

Elnök: Elfogadja a t. ház az ajánlott költ
ségvetést ? (Elfogadjuk!) 

Majlier P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését, mely szerint a háznagysegéd a párisi 
világkiállitáshoz napidíjak mellett ki lévén küldve, tá
volléte idejére havifizetése megszüntetik, de teendőivel 
az elnökség által megbízott egyénnek 800 p. ftnyi év-
díjböl járó havi illetéke uialványozandónak vélemé
nyeztetik. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság fölolvasott véleményét. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvetö bi
zottság jelentését, mely szerint törvénykönyvek, ország
gyűlési irományok és a szükséges statistikai munkák
nak beszerzésére az 1866-dik évi májushavi költség
vetésben 1000 pufit utaldányoztatván, azon összegnek 
beruházása, illetőleg egy képviselőházi könyvtár meg
alapítása iránt bizottságot véleményez a képviselöMz 
által kiküldetni. Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság kikül
detésére vonatkozó véleményt. Ezen bizottságra 
nézve, mely a képviselőház könyvtárának beszer
zésére nézve küldetik ki, kívánj a-e a t. ház, hogy 
annak tagjai most, vagy később, választás utján, 
vagy előterjesztés utján neveztessenek ki'? (Közbe
szólások: A ház elnökének előterjesztése fiolytán!) Én 
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tehát ajánlanám a t. háznak, hogy ezen bizottság 
öt tagból álljon, név szerint: Bezerédj László, Csen-
gery Imre, Kubicza Pál, Nyáry Pál és Várady 
Gábor tagokból. {Helyeslés) Tehát ezen képviselő 

urak fognak kiküldetni, hogy a képviselőház könyv
tárának beszerzésére nézve véleményt adjanak. 

Több tárgy nem lévén, az ülés eloszlik. 
Az ülés végződik d. u. 12 '/4 órakor. 

CVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 20-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: Oroszy Miklós lemondása a képviselőségről: Eadovánovics János kérvénye második megyei 
törvényszék fölállítása iránt Bácsban; miillenbaehi lakosoké úrbéri kárpótlás iránt; Majovszky Mihály panasza Jankovics János kras-
sói szbiró ellen ; Lehoczky Lajosé Perl Simon ellen ; Trajtler József kérvénye állomására való visszahelyezése iránt; Izbugya köz
ségé Zemplénmegyébe való kebleztetése iránt; obrováczi lakosoké dohánytermesztési engedélyért. A 67-es bizottság véleménye fölött 
az átalános vita megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. • későbben Festetics György 
gr., Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 \/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni OcsvayFerencz, a szólani 
kívánók neveit Dimitrievics Milos és Tóth Vilmos 
jegyzendi. Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 18-dikán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

Elnök : Oroszy Miklós Szentes városa or
szággyűlési képviselője folytonos betegeskedése 
miatt állásáról lemond. Az illető középponti választ
mány elnökileg föl fog hivatni uj választás eszköz
lésére. 

Radovanovics János újvidéki ügyvéd Báes-
megye nagy kiterjedése miatt még egy törvény
szék fölállítását kéri elrendeltetni. Az igazságügyi 
minisztériumhoz tétetik át. 

BÓniS S á m u e l : A ház kérvényt nem tehet 
át az igazságügyiminiszteriumhoz, hanem csak a 
kérvényi bizottsághoz utasithatja, a mely azután 
oda átteszi. 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Müllenbach szepesmegyei helység lakói azál-
talok megváltott urbériségek után járó kárpótlási 

illetőséget a földtehermentesitési alapból utalvá-
nyoztatni kérik. 

Majovszky Mihály pesti üvegkereskedő Ha-
gyia Florentin dognáeskai lakos ellen indított 
sommás keresetének Jankovics János krassóme-
gyei szolgabíró által három év óta hátráltatását 
sérelmesnek panaszolván, mielőbbi igazságszolgál
tatást kér. 

Lehoczky Lajos Abaujmegye szolgabirája 
bizonyos Perl Simon kassai izraelita által ellene be
adott vádakat alaptalanoknak állítván, vizsgálatot 
és elégtételt kér eszközöltetni. 

Traitler József volt bártfai tanitó az 1848. évi 
események között elhagyott ezen állomására ma
gát visszahelyeztetni kéri. 

Izbugya, ung- és zemplénmegyei község la
kói községöket egészen Zemplénmegyébe kérik ke-
beleztetni. 

Obrovácz bácsmegyei község lakói a dohány
termelési engedélyt megadatni kérik. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Napi rendre van kitűzve a 67-es bizottság 
munkálatának tárgyalása. Mindenek előtt a jelentés 
és a hozzá kapcsolt irományok fognak fölolvastat
ni. (Fölkiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Böszörményi 
László! 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T. ház ! a kitűzött na
pirendhez vagyok bátor, becses engedelmökkel, 
szót kérni. 
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A házszabályok 35. ezikke igy szól: „Elér
kezvén a fölvételi idő, az indítványozó kifejti indít
ványát, s a ház szavazás után elhatározza, -vajon az 
indítvány tárgyalás alá vétessék e vagy nem?" 
Ezen czikkely visszahivatkozik nem csak a 34. czik-
kelyre, mely oly indítványokról szól, melyek nem 
törvény alkotását czélozzák, hanem a 32.czikkelyre 
is, mely oly indítványokról szól, melyeknek czélja 
törvényeket alkotni. A 32. czikkely igy szól: „Ha 
az indítvány czélja törvényt alkotni, azt törvény
javaslatként szerkesztve kell bejelentéskor benyúj
tani ; s a törvényjavaslatok, ha a ház tárgyalni kí
vánja, kinyomva szétosztatván a tagok között, min
den esetben osztályülési és központi bizottmányi 
tárgyalásra utasitandók." E czikk rendelkezése alól 
kivételt tesz a 33. czikkely, mely szerint a minisz
térium által előterjesztett törvényjavaslatoktól a bi
zottsági tárgyalást megtagadni nem lehet. 

T. ház ! Azon javaslat, mely jelenleg tárgya
lásra van kitűzve, nem tekinthető miniszteri javas
latnak. Ha az volna, nem jöhetne kérdésbe, vajon 
tárgyalja-e a ház vagy ne ? Hanem az egy oly 
törvényjavaslat, melyről a 32. §. szól, melyet nem 
magán képviselők adtak ugyan be, hanem a ház 
bizottsága. De minden esetre azon törvényczikk 
ütése alá esik, mert valóban nagyon is fontos törvé
nyek alkotását czélozza. 

Ha miniszteri törvényjavaslatról volna szó, az 
az osztályokhoz utasíttatnék, és csak az osztályi 
központi bizottsági tárgyalás után határozná el 
a ház, hogy elfogadja-e azt vagy nem ? Most pe- ! 
dig, miután ezen eset nem forog fen, joga van a 
háznak kimondani, tárgyalja-e vagy nem. S ha tár
gy alja, ekkor szükségkép az osztályokhoz utasítja. 

En , miután a t. házat arra akarom fölkérni, 
hogy ezen javaslatnak tárgyalását elhalasztani mél
tóztassék, bátor vagyok egyszersmind a ház figyel
mét arra fölkérni, hogy minden esetre csak vitatás 
után határozhat e kérdés fölött a ház, és igy a vi
tatásnak szükség a határozatot megelőzni, s szük
ség ezt indokolni is. Épen azért bátor leszek kéré
semet röviden indokolni, és a kért határozatot for
mulázva tisztelettel bemutatni. 

A javaslatnak jelenlegi tárgyalása, t. ház ! va
lóban merően ellenkezik nem csak az 1861-diki, 
hanem a jelen országgyűlés föliratainak elvével, 
az ezekben idézett törvényekkel és a ház nagy 
többségének oly sokszor kifejezett nyilatkozatai
val. Ha a ház ezen javaslatokat most tárgyalni 
fogja, valósággal az fog megtörténni nagy részben, 
mit az 1866-diki első fölirat tárgyalása alkalmá
val a szélső jobb oldal t. férfiai kivántak, s mit 
előbb a trónbeszéd, és későbben az 1866-diki 
marcz. 19-dikén kelt kegy. kir. leirat is a jogfoly
tonossági elv megsértésére kívánt, a ház nagy 
többsége mindig élénken tagadott , t. i. a törvé

nyek előleges megváltoztatása, revisiója. Kimon
dom, hogy az fog nagy részben megtörténni, mert 
az alkotmány visszaállítása még máig is csak 
részben haladt előre; az említett föliratokban ki
fejtett törvények pedig határozottan kifejezik, hogy 
csak élő törvényeket lehet változtatni, és a vissza 
nem állított törvényeket, főleg koronázás előtt, 
megváltoztatni nem lehet. 

Különösen tiltják ezen törvényváltozást azon 
1723-diki törvények, a melyeket pragmatica sanc-
tiónak neveznek, melyet úgy az országgyűlés, mint 
ő felségejtrónbeszéde közös kiindulási pontul elfo
gadott. Jelesen igy szól az 1723-diki II . törvény
czikk 9-dik §-a, midőn megállapítja a nőágnak 
trón örökösödési jogát : „Extensis ad eam nunc pro 
tuncart . 2, 3. 1687. et pariter articuli 2, 3 .1715." 

Az 1723-diki II . törvényczikk 10-dik §-a pedig 
igy szól: „Ad tenorem praecitatorum articulorum 
futuris semper temporibus occasione coronationia 
observari.'' 

Az 1715-diki II . törvényczikk 9-dik §-a igy 
szól: „Quoties inauguratio regia succesivis tempo
ribus dietaliter instauranda érit, toties haeredes 
nostri masculini futuri neo-coronandi haeredítarii 
reges praemittendam habebunt praesentis assecura-
tionis acceptationem, deponendumque superinde 
juramentum." 

Hasonlókig szól az 1687-diki II . törvényczikk. 
A pragmatica sanctióban megerősített ezen 

törvények szerint, t. ház! minden trón változás 
alkalmával a koronázandó király köteles meg
esküdni az életben levő törvények megtartására. 
Már ha a koronázandó király csak azután tartoz
nék megesküdni a törvényekre, mikor ezek nagy 
részben az országgyűlés által megváltoztattak, 
akkor valóban csak azon pár napig élnének azon 
törvények, melyek talán a királyi eskü tétele al
kalmával életbe léptetnének, azon pár napig t. i., 
a mennyi megkívántatnék a már kész törvényja
vaslatok szentesítés alá terjesztésére s a szentesí
tés megtételére. 

Hanem, t. ház, talán szivesebben méltóztatik 
venni, ha eneszméim helyett a t. ház saját fölira
taiban foglalt tételek fölidézésével leszek bátor 
röviden indokolni a jogfolytonosságot, melyet a 
jelen tárgyalás megsértene. 

Mellőzöm a 61-ki országgyűlés föliratainak 
azon tartalmát, hogy mindaddig, míg az alkot
mány teljesen visszaállítva nincs s a visszaállított 
törvényekre megesküvés után az örökös király 
meg nem koronáztatik, tanácskozás és egyezkedés 
lehetetlenek. 

Nem emlitem az 1866-diki I I I . fölírat azon 
tartalmát se , hogy az országgyűlésnek csak a 
visszaállított alkotmány adhatja meg a törvényho
zási működésekre való képességet; hanem külö-
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nősen csak az 1866-diki II . fölirat tartalmára ké
rem föl a t. ház figyelmét, melynek jóformán egész 
tartalma a jogfolytonosságot védi a trónbeszéd s 
marczius 3-kai kegyelmes kir. leirat ellenében. 

Elmondatik e föliratban, hogy Nagy Lipót 
korában is hosszabb ideig föl volt függesztve az 
alkotmány, és az uralkodói jogokat korlátozó tör
vények megváltoztatásának kívánása előtt állítta
tott vissza, í g y állíttatott vissza az alkotmány II . 
József császár halála után, a nélkül, hogy törvé
nyek változtatását kívánta volna a megkoroná
zandó örökös király. 

Különösen ekkép szól az említett második föl
irat a jogfolytonosság kérdésében : „Jöhet egykor 
a trónnak oly örököse, ki az alkotmányt saját 
hatalmával fölfüggeszti, s annak visszaállítását 
megtagadja mindaddig, mig a nemzet meg nem 
változtatja a leglényegesebb törvényeit. És ek
kor az országgyűlés sikertelenül hivatkozik a jog
folytonosság sérthetlen elvére. Hivatkozása ellené
ben fölhozzák majd korunk példáját, s el fogják 
mondani, hogy ime a XlX-dik század második 
felében is föl volt a magyar alkotmány függeszt
ve, s annak a végrehajtó hatalomra vonatkozó ré
sze mindaddig nem állíttatott vissza, mig a tör
vények lényeges részét a nemzet meg nem vál
toztatta ; fölhozzák, hogy a nemzet képviselői meg
nyugodtak ebben, s megnyugvásuk által tettleg 
elismerték a fejedelemnek ily messze terjedő ha
talmát. Meg lennének ily módon fosztva utódaink 
azon egyetlen békés fegyvertől, melyet a hatalom 
szava ellenében használni szabad és kell: a jognak 
és törvénynek szelid, de erős fegyverétől. Képvi
selői állásunkban ily súlyos felelősséggel lelkiis
meretünket nem terhelhetjük." 

A királyi hitlevelek érvényére és fontossá
gára nézve azt mondja az emiitett fölirat: „A ki
rályi hitlevélnek törvény szerint a koronázás előtt 
kell kiadatnia, s abban a fejedelem ünnepélyesen 
ígéri a már alkotott s az ezután országgyülésileg 
alkotandó törvények megtartását. A magyar köz
jog szerint csak a koronázott király szentesíthet 
törvényeket; addig tehát, mig a koronázás meg 
nem történik, jogilag az eddigi törvények állanak 
fen. Ha tehát fölséged az eddigi törvényeket tett
leg el nem ösmerné, az uj törvények pedig koro
názás előtt, se tettleg, se jogilag, még nem lé
teznek : a koronázás előtt már kiadandó hitlevél
nek tárgya sem lenne." 

A fölirat fölolvasott és többi elveivel szem
ben nem volna helyes azon észrevétel, hogy azóta 
az alkotmány egy része — a felelős kormány — 
visszaállíttatott : mert a minisztérium sem az 1848: 
I I I . t. ez* 6. §• szerinti teljes hatáskörében állít
tatott vissza. í g y szól e törvény: „Mindazon tár
gyakban, melyek mindeddig a m. kir. udvari kan-
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celláriának, a kir. helytartótanácsnak s a kir. ka
marának, ideértvén a bányászatot is, köréhez tar
toztak, vagy azokhoz kellett volna tartozniok, s 
átalában minden polgári, egyházi, kincstári, kato
nai, és átalában minden honvédelmi tárgyakban 
ő fölsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag 
csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni." 

Nem szólva most a többi miniszterek korláto
zásairól, t. ház, meg kell említenem, hogy kü
lönösen a honvédelmi minisztérium hatáskörére 
nézve kimondja maga a kegyelmes királyi leirat, 
hogy annak hatásköre későbbi tárgyalás által fog 
szabályoztatni, mi föltétlenül jelenti, hogy a fölol
vasott törvény szerinti hatáskör nincs visszaállítva. 

De a kormánynak másik fele (a köztörvény
hatóságok), ha a minisztérium teljes hatásköré 
ben állna is, mindeddig nincs visszaállítva, bár a 
t. ház már meg is adta az e kérdésre vonatkozó 
fölhatalmazást; az 1866-diki első fölirat pedig a 
köztörvényhatoságokra nézve ekkép szól: „A par
lamenti kormány, felelős minisztérium mellett, má
sik lényeges kelléke alkotmányunknak : a megy ék, 
kerületek és városok hatósági törvényes önkormány
zata. S e kettő válhatatlan kapcsolatban áll egy
mással." 

E szerint még csak fél kormánya van az or
szágnak. 

De különösen gátolja az országgyűlést tör
vényhozási működésében azon másik tény , hogy 
a törvényalkotás másik tényezője , a koronás ki
rály még most is hiányzik. 

Azon másik ellenvetés sem foglalhatna helyet, 
miszerint az országgyűlés működése még magá
ban nem kéjjezi azon törvényváltoztatást, mely 
sérti a jogfolytonosságot, mert a törvényváltoz
tatás csak a szentesítés által történnék, az pedig 
mindenesetre csak koronázás után lesz lehető. 
Mert, tisztelt ház, ha az országgyűlés maga részéről 
egész törvényhozási működését befejezné ezen 
tárgyalás által: csak a szentesités maradna hátra, 
mi a törvényhozási működés befejezése, s mi egye
dül a megkoronázott fejedelem teendője; s az or
szággyűlés részére nem maradna egyéb hátra, 
mint a már kész törvényjavaslatot szentesités alá 
terjeszteni; az pedig az országgyűlés működésé
nek valóban utolsó s legegyszerűbb részét teszi. 
Ha csak azt jelentené a jogfolytonosság, hogy 
azon két napig éljen a visszaállított törvény, mely 
a királyi eskü letétele és koronázás közt fönforög, 
akkor nem bírna se a jogfolytonosság, se a ki
rályi hitlevél azon fontossággal, mely az ország
gyűlés második föliratában oly erélyesen volt 
kifejezve. 

T. ház, nem akarom becses figyelmét tovább 
fárasztani. (Helyeslés. A szélső baloldalon: Halljuk!) 

Ha emlékem nem csal, Deák Ferencz igen 
43 
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tisztelt képviselő úr az 1861-diki első föliratot 
indokoló beszédében azt monda, hogy „az^ óvatos
ság akkor sem hiba, ha túlságos volna." Én e va
lóságos igaz elv nevében kérem föl a t. házat az 
óvatosságra. Mert meggyőződésem szerint nem is 
túlságos óvatosság az, hogy a ház jelen javaslat 
tárgyalását a koronázás utáni időre halaszsza el. 

Denem is tudom én, mi akadályozná e javaslat
nak azon időben és ép oly elfogadását, mint az 
most történhetik: mert mellőzve azon javaslatnak 
üdvös, vagy káros voltát, a visszaállítandó tör
vényhatóságok ha helyeselnék a t. ház működé
sét, dicsőítéssel fogadnák azt; ha kétkednének an
nak helyességében, akkor sem bírnának hatással 
a t. ház működésére. Hanem legalább el lenne 
érve az, mit a 66-ki első fölirat a köztörvényha
tóságok visszaállitása végett kifejtett, megszerez
tetnék azon megnyugvás, mely nélkül nem czél-
szerü a törvényekben fontos változást tenni. 

Különösen figyelmébe ajánlom a t. háznak, 
hogy ha igy készíti el ezen törvényjavaslatot, ez
zel jövőre valóban oly előző esetet állit föl, mely 
csak is az uralkodó jóakaratától tenné függővé az 
alkotmányt. Márpedig- az emiitett márczius 19-kei 
második fölirat is kifejtette azt. hogy ha megnyug-
hatnék is az országgyűlés az uralkodónak ismert 
jóakaratában, de azt nem fogadhatja el az alkot
mány jövőre való biztositékául. 

Én tehát, midőn ismételve fölkérem a t. há
zat a jelen tárgyalás elhalasztására: bátor vagyok 
az e részbeli határozati javaslatot fölolvasni. 

„Határozati javaslat a képviselőház 67-es bi
zottsága által tett közös ügyi javaslat mai napra 
tűzött tárgyalását illető napirend iránt. 

„A bizottsági javaslat alkotmányunk alaptör
vényei megváltoztatását és uj fontos törvények 
alkotását czélozza; mivel pedig törvényeink most 
is csak egy részben vannak visszaállítva, a köztör
vényhatóságok működése, a törvényalkotás má
sik tényezője, a koronás király az 1790. 10. t. ez. 
ellenére most is hiányzik, és mivel az idézett tör
vények szerint az országgyűlés, mikép föliratai
ban és különösen az 1861-ki márczius 19-keiben 
kifej'té, az alkotmány teljes visszaállitása és az 
örökös király megkoronázása előtt törvényalko
tási képességgel nem bir, és ily működésbe az 
alkotmány főbiztositékát tevő jogfolytonossági elv 
megsértése nélkül nem bocsátkozhatik: ezért a 
képviselőház, a házszabályok 32. és 35. czikkében 
foglalt jogához képest, a javaslat tárgyalását a 
koronázás utáni időre elhalasztja." 

T ó t h V i l m o s : T. ház! Nem kivánok mind
azokra felelni, a miket előttem szóló Böszörményi 
László t. képviselő úr előadott; hanem miután in
dítványát a ház szabályaival támogatta, bátor va

gyok a ház figyelmét egynémely szabályokra föl
hívni. A 27-dik szakasz ezt mondja: „Ha a ház
nak ugy tetszik, az osztályülési tárgyalás elkerü
lésével egyenesen bizhat meg külön bizottmányt 
valamely tárgy előkészítésére." Nem áll tehát, 
hogy ezen bizottsági jelentést először az osztályok
nak kellene megvitatás alá adni. Továbbá igaz 
ugyan, hogy a 35-dik azt mondja: „Elérkezvén a 
fölvételi idő, az indítványozó kifejti indítványát, s 
a ház szavazás utján elhatározza, ha vajon az in
dítvány tárgyalás alá vétessék avagy ne -" de éle
sen megkülönböztetik a házszabályok az egyes in
dítványt és bizottsági jelentéseket, mert a 39-dik 
szakasz azt mondja: „A bizottmányi jelentések, 
rendkívüli eseteket kivéve, felolvastatás előtt leg
alább három nappal előbb kinyomatva szétosztat
nak a ház tagjai között." Ez nézetem szerint s a 
ház köztudomására megtörtént. A 40-dik szakasz 
pedig ezt mondja: „A bizottmányi jelentés fölol
vasása után a ház vagy azonnal tanácskozás alá 
veszi azt, vagy pedig időt határoz e végre." 
Az én nézetem szerint, tisztelt ház , a házsza
bályok oly világosan szólnak, hogy tulajdonkép 
nincs is helye azon vitának, vajon fölvétessék-e a 
bizottsági jelentés tárgyalása, vagy ne. Ennélfog
va mellőzve mindazt, a mit Böszörményi mondott, 
egyenesen kérem a t. házat, hogy az illető bizott
sági jelentés fölolvastassák s azonnal tárgyalás alá 
vétessék. (Elénk helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző: Besze János! 
Besze János: Elállók. 
E l n ö k : Méltóztassanak kijelenteni, vajon a bi

zottsági jelentés és a hozzámellékelt irományok fölol
vastassanak-e vagy pedig fölolvasottaknak tekintes
senek? (Tekintessenek fölolvasottaknak!) Méltóztassa
nak azok, a kik fölolvasottaknak kivánják tekin
tetni a bemutatott irományokat, fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség fölolvasottaknak tekinti. A tár
gyalás tehát meg van nyi tva: méltóztassanak a 
napirenden levő tárgyhoz szólni. 

BÓnis S á m u e l : Én, t. ház, ha belenyug
szom is abba, hogy a ház ez alkalommal fölolva
sottaknak tekintse az irományokat; de abba, meg
vallom, bele nem nyughatom, hogy az, vajon az iro
mányok fölolvasottaknak tekintessenek-e vagy ne? 
szavazás által döntessék e l : mert véleményem sze
rint, ha a házban csak egy tag is van, ki az iro
mányokat föl kívánja olvastatni, azokat föl kell ol
vastatni. (Helyeslés. Zaj.) 
- Dimitrievics Milos jegyző: Keglevich 

Béla gróf! 
K e g l e v i c h B é l a gr . : Napi renden van a kö

zös ügyekben kiküldött bizottság többsége által 
elfogadott jelentés fölött való átalános tárgyalás. 

Nem helyeselhetvén a bizottság jelentésének 
tartalmát átalánosságban, részleteire is fentartom 
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magamnak észrevételeimet megtehetni, hahogy, a 
jelen vita befejeztével, a t. ház azt a részletes vita 
alapjául elfogadja. 

Szükségesnek tartom indokolni, miért irtam 
alá és fogadtam el a kisebbség külön véleményét. 

Mindezeknél fogva pedig, s mert fontosnak, 
hazám és nemzetem jövendőjére behatónak tartom 
a tárgyat, s mert meggyőződésem, hogy azon ál
láspontot, melyet e kérdésben elfoglalok, kellően 
kifejteni kötelességem: engedelmet kérek a háztól, 
hogy szokásom ellenére hosszasabban vehessem 
figyelmét igénybe. 

E g y nemzet képviseletének, számos súlyos 
föladata közül, három fő feladatát jelzem: 1) a fen-
álló alkotmány megvédése minden irányban; 2) 
annak idó'nkinti fejlesztése akként, hogy, a nemzet 
érdekének kellő figyelembe vétele mellett, a kor 
igényeit és az emberiség átalános haladását czélzó 
elvek mértékét megüsse; 3) alapeszméje legyen 
pedig', hogy a nemzet önfentartásának s jövendője 
biztosításának szent kötelességérzeténél fogva a 
legczélszerübben intézkedjék. 

Miként teljesítette kötelességét ezen hármas 
irányban az ezredéves alkotmányos életű magyar 
nemzet képviselete? 

Történelmünk arra tanít , hogy a magyar 
nemzet azon sajátszerű s geographiai helyzete foly
tán fejlett hivatásának betöltése miatt, melynél 
fogva a müveit nyugat és műveletlenebb ázsiai 
foglaló népek közt századokig tartott küzdelmek 
előharczosa, hazája pedig- ezen küzdelmek gyu-
p ontja volt, ha nem is volt mindig képes a kor 
igényeivel haladni, mindamellett a legrégibb idő
től máig a nemzet képviselete híven teljesítette kö
telességét : mert az alkotmányt megóvni minden 
irányban nem mulasztotta el ; s kiváló figyelmé
nek tárgya lőn ez azon századokban, amelyekben 
más országok és tartományok fejedelmeit emelték 
a magyar királyi trónra és ez által, félvén az ide
gen befolyástól, elővigyázattal élt, s ezt törvény
könyvünkbefoglalt törvényczikkelyek észáradékok 
bizonyítják. 

A magyar nemzet érdekében a ezélszerüség 
szempont) át sem tévesztették szem elől őseink, s a 
sok hányatás közepett avval indolták az oszt
rák ház trónra emeltetését, hogy a keletről fenye-
tő veszély ellen a más országok ura hatalmas szö
vetségese leend a magyarnak. 

Elérkezett azon idő is, midőn a nemzet 1848-
diki törvényhozása a kor igényeit méltatta. Dicső 
napok, és szomorú emlékezetüek vonultak el az
óta fölöttünk. A nemzet azonban, midőn 48 és 49 
után 61-ig törvényesen képviselve nem lehetett, 
nemes magatartásával leghűbb kifejezését adta an
nak, hogy alkotmányát fen akarja tartani, s hogy 

ezt épen az önfentartás félreismerhetetlen biztosi
tékának tartja. 

Teljesítette az ország képviselete e hármas 
kötelességét a legújabb időben is, s az egyes szó
nokok úgy, mint az összes országgyűlés, a 61-iki 
föliratokban az alkotmány teljes helyreállítását, 
ugy jogi, mint czélszezüségi szempontból, követel
ték. A nemzet e követelés körül tömör egységet 
képezett, s átalános lett a megnyugvás, hogy csak
is ezen az alapon biztositható az ország önállása 
és általa a nemzet jövendője. 

Mi utat fog a jelen képviselet követni, e há
rom elv érvényesítésénél ? legyen szabad szem
ügyre vennem. 1-ör Az alkotmány fentartására 
kötelességét teljesitette szerintem az által, hogy az 
alkotmány teljes helyreállításának elismerése és a 
minisztérium kineveztetésére teljes erejével közre
működött. 2-or Mindig kinyilatkoztatta, hogy mi
helyt abban a helyzetben lesz, hogy törvényt al
kothat vagy módosíthat, a fokonkinti haladás el
vei és a kor igényei szerint fog eljárni. 3-or Az által, 
hogy nyilatkozik, hogy az osztrák örökös tartomá
nyok iránt, és az európai jelen válságok közepett mi 
állástakar a nemzet elfoglalni, a ezélszerüség esz
méjét is fölkarolta, s ezen intézkedésének az által 
adott kifejezést, hogy e tárgyban bizottságot kül
dött ki, melynek jelentése fölött foly e mai vita. 

S ez utolsóhoz kívánok főleg hozzászólni, mert 
itt térnek el főleg a nézetek. 

Vannak olyanok és lesznek bizonyosan, kik 
a szorosabb egyesülést Ausztriával tartják jelenleg 
a legczélszerűbb eljárásnak, hogy a nemzet jöven
dőjét biztosítsák az ekként megerősödött Ausztria 
által, s azok valószínűleg a bizottság jelentését 
pártolják. Lehetnek olyanok , kik se azt , se a 
kisebbség külön véleményét nem helyeslik ; azok
nak indokait nem tudom, nézeteiket nem ismerem, 
és velők vitatkozásba bocsátkozni egyátalán nem 
tartanám föladatomnak. En részemről a jelentés 
alapján a szorosabb egyesülést czélszerütlennek, 
sőt jövendőnkre veszélyesnek tartom, tehát abba 
nem egyezhetném soha belé, és annál fogva inkább 
a kisebbség külön véleményéhez hajlom. 

Ezen két eltérő munkálatot összehasonlítván, 
azt látom, hogy az utóbbi — a kisebbség vélemé
nye — magában foglal egy elvet, mely az önálló 
állam eszméjének, s az én meggyőződésemnek kel
lően megfelel; ezen elv a 19-dik pontban nyert ki
fejezést az által, hogy a háború esetének elhatáro
zását, minden idegen elem befolyásának kizártával, 
egyedül a nemzetnek, illetőleg az országgyűlés el
döntésének tartja fen: ezért irtam alá és fogadtam 
el a kisebbség külön véleményét, melynek minden 
részlete nem felel meg nézetemnek; mig a bizottság 
jelentésében foglalt delegatiók elvének alkalmazása 
által épen az ellenkező éretnék el, miután az or~ 
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szag leglényegesebb jogai, a pénz-, had- és ktil- | 
ügyekben, úgy szintén a háború esetének elhatá- i 
rozásánál, nem magyarok, nem magyar érdek sze
rint, tehát idegenek, idegen érdek szerint, gyako
rolhatnának döntő befolyást. (Ellenmondás.J Mon
dom, idegen érdek szerint gyakorolhatnának döntő 
befolyást, és ezt indokolni fogom. Ennélfogva az 
Ausztriával való szorosabb egyesülés, ezen lénye
ges jogainkba való beavatkozás alapján eszközöl
tetnék ; mivel pedig nem hiszem, hogy a remény
lett siker, Ausztria eró'sbödése, ezen az utón elére
tik, s annak alapján jövendőnk biztosítása is ; de 
azt sem hiszem, hogy ez a jelen európai helyzetben 
indokolható, s eddigi politikánkkal megegyező 
megoldása lenne a magyar kérdésnek: nem járu
lok a bizottság nézeteihez. 

Ausztria eró'sbödése nem éretnék el, mert ah
hoz mindenek előtt minden érdekelt ország és nép 
közmegnyugvása és beleegyezése szükségeltetik, 
a minek bekövetkezését bátor vagyok kétségbe 
vonni. Tudjuk , mennyire eltérők a nézetek és 
óhajtások. Vannak, kik csakis az egységes parlament 
által hiszik Ausztriát valóban erőssé tehetni, talán 
igazuk is lehet; vannak, kik a föderalismust, mások, 
kik az absölutismust centralisatióval óhajtják, s te
kintik a leghelyesebb útnak; de mind ezen nézete
ket megezáfolni nem az én föladatom, csakis erre 
vonatkozólag annyit kell megjegyeznem, hogy akár 
mely részről tétessék is az ellenvetés a delegatiók 
irányában, azt nem vehetem rósz néven senkinek, 
ha az idegen elem befolyása által való majorizál-
tatástól félve, nem csak mi magyar szempontból, 
hanem a csehek cseh, és a lengyelek lengyel szem
pontból tartanak, és nem ok nélkül, ezen intéz
ménynek rajok nézve káros következményeitől. 

Mindezekből kitűnik, hogy a közmegnyugvás 
és kielégítés, minden államnak e legbiztosabb alap
ja , hiányozni fogván, Ausztria megerősödése nem 
érethetik el, mert nem fognak az érdekelt felek 
kellően és egyenlő erővel hozzájárulni ez uj szer
kezet megszilárdításához. De azon fölül az osztrák 
államférfiak éveken át siker nélkül folytatott kí
sérletei bizonyítják, hogy, az érdekeltek mellőzé
sével, azok számára alkotmányt készíteni, vagy 
idegen alkotmány elfogadására pressiót gyako
rolni, félszeg és gyakorlati eredményre nem veze
tő meddő munka. 

Nem egyezik meg eddigi politikánkkal se, 
mert a hogy nem teszem föl magamról, mások
ról sem tehetem föl, hogy a jogfolytonosság poli
tikáját azért követték, hogy a gyermekies makacs-
kodás, vagy a hiuságérzet elégíttessék ki az al
kotmány helyreállításának elvben elismertetésének 
kivivása által, hanem azért követtük mindannyian, 
hogy helyreállított alkotmányunkat a gyakorlatba 
is átvigyük. 

3. (Marcz. 20. 1867.) 

Ámde azt tapasztaljuk, hogy nem igy szán
dékozunk eljárni , miután a bizottság lényeges 
átváltozást javai. 

Miért ? Bizonyosan a nemzet érdekében, czél-
szerüségi szempontból. 

Nyiltan kimondom, hogy akkor sem felelt 
volna meg, most sem felel meg s nem is fog meg
felelni soha nézetemnek ezen eljárás, de sokkal in
kább indokolható eljárásnak mutatkozhatott né
melyek előtt, midőn néhány magyar államférfi, 
valószínűleg ugyanazon indokból, a melyből ma 
a többség kiindul, a nemzet jövőjét azon az utón 
vélvén legjobban biztosithatónak, az októberi dip
loma körül csoportosult, s a szorosabb csatlako
zást Ausztriával sürgette, s talán kevésbbé alkotmá
nyos alakban, de ugyanazon végeredményt czéloz-
ta, azon egy különbséggel, hogy álláspontjuk tisz
ta és helyes fölfogása, öntudatánál és államférfiúi 
éles belátásuknál fogva, tartottak attól, a mi be
következett: az tudniillik, hogy a hét esztendő jog
vitatkozással telt el; s bár tudták, mi erősek va
gyunk ezen a téren, azt is tudták, hogy egy Josuát 
mégsem leszünk képesek fölmutatni, a ki karjait 
az égnek emelvén, a régiek hite szerint megállítsa 
a napot kedvünkért, s azzal a világesemények folyá
sát ; s azért előbb-utóbb be kell következni azon idő
nek, a mikor a czélszerüség ösvényét is figyelem
be kellend venni. Azalatt nem egy nagysze
rű esemény lepett meg bennünket, s rázkódtatta 
meg Ausztriát: akkor még megvolt Velencze, a me
lyet Ausztria ügyesebben is elveszthetett volna, 
mint a hogy azt tévé; még akkor nyitva volt előtte 
az ut Németországban oly politikát követni , 
mely a egész világ rokonszenvét birta volna, s mely 
nem vezetett volna azon eredményre, hogy a bekö
vetkezett háború hét napos csatázása után a né
met szögetségből kiválni kénytelenittetett; nem ült 
még együt az éjszak-német parlament, s nem kel
lett volna azon eshetőségtől tartani, hogy ott mon
dassák ki a német egység eszméje, mely eszme ha
talmasabb tényezőket foglal magában érvényesí
tésére, mint a német-osztrák egység eszméje, me
lyet egy bécsi egységes Reichsrath mond ki, vagy 
pedig a bizottság elvein alakítandó dualisticus 
egységű Ausztria eszméje. 

Mert vannak, uraim, koreszmék és törekvé
sek, melyek már keletkezésükkor hatalmasak, a 
siker csiráját magokkal hozzák, s a legerősebb el
lenhatás közepett is keresztülhatolnak. Csak pél
da gyanánt említem föl azt, a mit e részben a vi
lágtörténelem tanít. Láttuk a keresztyénség küz
delmét az ó-pogányság ellenében; a reformátiót a 
világuralommá fejlett római egyház ellen; a nagy
szerű franczia forradalmat, mely a világot megráz
kódtatta, a megcsontosodott feudális intézménye
ket halomra döntötte, és midőn önmaga legyőze-
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tett, vívmányai továbbra is fenmaradtak s a mai 
társadalmak alapját képezik; a századokig tartott 
bel- és kül küzdelmek folytán elgyengült, eldara
bolt olasz nemzet egyesülési törekvését, mely en
nek és a 15-diki szerződéseknek daczára, a hitet
lenek csodálkozására elvégre is a meglett tények 
serában foglalt helyet. 

Mit tartanak, uraim, a német nemzet egyesülési 
törekvéseiről ily tanulságok után, és a legújabb 
események következtében, nem tudom ? de igen is 
tudom, mit tartanék felőle, ha a német nemzethez 
tartoznám, s mi szemmel kell néznem azt. mert 
magyar vagyok. És épen ezért, s mert Ausztriá
ban oly elemeket ismerünk föl, melyek ha mi szo
rosabban is egyesülnénk velők,sokkal inkább tőlünk 
el-, mint hozzánk gravitálnának; s ennélfogva 
a nemzet irányában államférfiúi kötelességet tel-
jesitünk, midőn azon eshetőségre is kiterjesztjük 
figyelmünket, hogy Ausztria jelen fönállása ezen 
irányzat folytán, a lehetetlenség körébe léphet, az 
ezen irányzat elleni küzdelem pedig, Európa jelen 
helyzetében, ugy a nemzet, mint az uralkodóház 
végromlására vezethető harczok részeseivé tehetne 
bennünket, hahogy alapszerződésünket átváltoz
tatván, leglényegesebb állami ügyeinkbe az ide
gen érdekek szerinti beavatkozbatás elvét elfogad
nék; ez pedig a bizottság jelentésében foglaltak 
szerint bekövetkezhetnék: ezen munkálatot nem 
pártolhatom. 

De igen is magaménak vallom alaptételeit, 
melyek törvényeinkben foglalvák, melyeket őseink 
annyi viszontagság közepett, úgy a tanácskozási 
teremben, mint a csatatéren hiven és bátran meg
védtek, hogy Magyarország a magyar koronához 
föloszhatlanul tartozó országokkal, az 1715: 3. és 
az 1791 : 10. t. ez. szerint, semmi más országnak 
vagy népnek alá nem vetett, saját alkotmányával 
biró, s ennélfogva az uralkodó házbeli törvénye
sen megkoronázott királyával, csak saját alkotott 
és alkotandó törvényei szerint kormányozható, 
független, szabad ország. 

Ugyanitt helyén látom megemlíteni, hogy 
nemzetem és az uralkodóház érdekében köteles
ségemnek tartom abbeli meggyőződésemet ki
mondani, hogy voltak és vannak e nemzetnek 
gyászos visszaemlékezései, melyeket kegyelettel 
őriz , s hogy voltak régebben és vannak a kö
zel múltban, egy-egy uralkodónak vétkes tanács
adók által sugalt, szerencsétlen órában kelt oly 
elhatározásai, melyek számtalan honfi és honleány 
keblén emberi kezek által soha be nem hegeszthető 
sebeketejtettek: azért még sem lesznek e sajgó se
bek fájdalmai elég erősek arra, hogy a haza és 
nemzet szent érdekének fölismerésére képtelenné 
tegyék a hon bármely polgárát az elsőtől az utolsóig. 

És épen ezért, mert a nemzet legszentebb ér

dekeit fölismerjük, tiszteletben kívánom tartani az 
uralkodóházzal kötött s a trónbirtoklásra vonatko
zó szerződést, a hazáért, nemzetért és alkotmá
nyért, a mindezek javát szivén hordozó fejedelem 
vezérlete alatt, utolsó csepp vérünket ontani nem 
tartjuk áldozatnak; de ellenben mindezeknek nem, 
tehát az uralkodó érdekében sem levő harezokban 
elvérezni nem fogunk, azokba mások befolyása ál-
által bele sodortatni nem akarunk; s kivált azért, 
mert mindezt csak is önelhatározási jogunk teljes 
megóvása által teljesithetnők egyrészt, s gátolhat
nék meg másrészt, s ezen jogunk a kisebbség vé
leménye szerint saját országgyűlésünknek fentar-
tatik: pártolom az általam is aláirott külön vé
leményt. 

Legyen szabad befejezésül, mindezek után mi
ket az országgyűlés eljárására nézve, mind pedig 
a dolog természeténél fogva egyúttal Ausztria új
jászervezésére és Magyarország jövendőjére vonat
kozólag elmondottam, a következőkben röviden ösz-
szefoglalnom : hogy Asztria újraszervezése minden
esetre némileg szövetséges viszony lehet csak is ; 
hogy fenállása. az idő tekintetéből is, precarius len
ne , nem miattunk , hanem azok miatt, a kik 
valóban nagyon is elgravitáló elemek egy sokkal 
hatalmasabb tömörülés felé ; hogy ezen h-ányzat el
leni harcz és küzdelem a magyar nemzetre és az 
uralkodóházra nem a némelyek által reménylett 
eredménynyel,hanemmindkettő végromlásával vég
ződnék ; hogy ezen eshetőségek közepett a nem
zetnek, önelhatározási jogának teljes épségben tar
tására szüksége van ; hogy pedig azt gyakorolhas
sa úgy, hogy érdekeinek ez meg is feleljen, más 
tartományok és országokkal meg nem oszthatja e 
legfőbb biztosítékait jövendőjének ; hogy jövendő
jét nem abban látom, hogy egy precarius szövet
ségben a provincia szerepét nyerje, hanem, hogy az 
európai államcsaládok közt az őt megillető helyet 
elfoglalja; hogy azt el akarja foglalni, s képes is arra; 
hogy ezred éves alkotmányos életéből merítette ere
j é t ; s mert az ehhez szükséges tényezőkkel rendel
kezik, van szellemi és anyagi ereje, gazdagon fej
lett irdalnia, életerős népe ; s mert elvégre is, Auszt
ria- és Európával szemben, más lehető megoldását 
a magyar kérdésnek nem látom, mint azt, mely az 
uralkodóházzal a trónbirtoklásra vonatkozólag kö
tött szerződés szerinti fejedelem alatt független 
szabad és semmi más országnak vagy népnek alá 
nem vetett Magyarországot ismer e l : hogy én csak 
is ez által vélem, mint a képviselőház egyik tagja, 
a képvislet azon hármas föladatának teljesítését 
előmozdíthatni, hogy alkotmányunkat fentartsuk, 
s minden irányban megvédjük, azt annak idejében 
a kor igényei szerint, s úgy módosítsuk, hogy az 
emberiség átalános haladását is előmozdíthassuk, 
és a nemzet önfentartásának szent kötelességérze-
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tétöl áthatva, a nemzet jövőjét czélszerüen s biztos 
alapokra épitsük. 

S ezért zárszavaimul mondom el, hogy mind
ezeknél fogva, bár igen tisztelem azon férfiakat, 
kik a bizottság jelentésében foglalt elveket kép
viselik, de — megbocsátanak — hogy épen ezen 
elmondott okoknál fogva, se a • munkálatot, se 
poíitikájokat nem osztom, s épen azért nem he
lyeselhetem, mert meggyőződésemet nyiltan ki
mondva merész politikának tartom Magyaror
szágra nézve: a mint hogy nem oszthatnám azon 
politikát se, mely, a nemzet folytonos izgatása 
által, a kétes kimenetelű forradalmak előidézésé
ben találná kifejezését, mert ezen politikát ve
szedelmesnek tartom. Azon óhajtással zárom be 
szavaimat: bár részesitené a sors e nemzetet azon 
kedvezményben, hogy ha netalán a képviselőház 
a bizottság jelentésében foglalt elveket el is fo
gadná, s a kormányra léptükkel általam üdvözölt 
férfiak is azon az utón fognának haladni; mégis az 
általam jelzett biztos kikötőben találkozhassunk 
mindannyian, melyben a nemzet jövőjét biztositő, 
s törvényes fejedelme által is elismert nemzeti füg
getlenség és önállóság zászlóját magasan lobog
tatni legszentebb kötelességemnek tartom, s ezt 
mindadig, mig egy csepp vér buzog ereimben, tel
jesíteni is akarom. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bánó József! 
B á n ó JÓZSef: T. ház! Miért tagadnám, hogy 

midőn először olvastam a tizenötös választmány 
munkálatát, lelkem elborult s az ellenvetések egész 
serege tolult fejembe, és ezen kételyek sokáig meg
voltak bennem? Azonban, a mint ezt, elismerem 
azt is, hogy részint az érvek, melyek a 67-es vá
lasztmányban előhozattak, részint az ügy fölötti 
hosszas gondolkozás, részint az események számba
vétele, és azon sajátságos helyzet, melyben Ma
gyarország századok óta sinlődik, a nélkül, hogy 
tisztán ki birna bontakozni: azon erős meggyőző
désre vezettek, hogy ha van jövendője Magyaror
szágnak és a magyar alkotmányosságnak, az ezen 
utón sokkal biztosabban elérhető, mint bármely 
más utón a világon. 

Azonban tagadni nem lehet, hogy e munká
latot igen plausibilis módon lehet megtámadni; sőt 
én azon roppant vádakon sem csodálkozom, melye
ket néhány képviselő azok ellen szór, kik ezen 
munkálatot pártolják. Mert, a ki azon erős meg
győződéssel lép a sorompóba, hogy ezen munká
lat végleg eltemeti a magyar ^alkotmányt, an
nál más logikai következtetés nem lehet mint, 
hogy ennek pártolói a hazának legnagyobb el
lenségei. 

He a mint ezt állítani igen könnyű, úgy be
bizonyítani, azt hiszem, nem lehet: mert igaz, 
hogy ha ezen a többség által beadott munkálat 

életbe lép, Magyarország eddigi úgynevezett ál
lamjogát megmozdítja alapjában ; de kérdem, nem 
történt-e ugyanaz, valahányszor vagy az esemé
nyek, vagy a kor intő szavát figyelembe véve, eh
hez alkalmazkodott ? Nem ez történt, midőn őseink, 
fölvéve a keresztyén vallást, első királyuknak a ko
ronát a fejére tették? midőn az arany bulla behozatott 
ŝ  a democraticus alapból aristocratiai lett? midőn az 
Arpád-ház kihalván, választott idegen fejedelmek 
léptek trónra? midőn a megyei rendszer eredeti szer
kezetéből, annyiszor átváltozott? midőn Nagy La
jos hűbéri rendszerformát oltott a magyar alkot
mányba? midőn a Habsburg-ház emeltetett a 
t rónra? midőn az arany bulla ismert záradéka 
eltöröltetett ? midőn behozatott az állandó katona
ság ? megköttetett a pragmatica sanctió ? és midőn 
végre meg lőn alkotva az 1848-diki törvény? . 

És ennyi átalakuláson a nemzet még sem ál
dozta föl függetlenségét, a nemzet mégie él, és hi
szem, hogy élni is fog. Pedig tudjuk a történetből 
és magunk tapasztalásából, hogy minden ilyen 
alkalommal voltak az országban sokan, kik a be
hozott újításban a nemzet sirját vélték megásva; 
holott a nemzet sirja épen azért nem lőn megásva, 
mert alkotmányát minden időben akarta is, tudta 
is a kor szükségeihez idomítani. 

Sokan azt mondják a czélba vett átalakulásra, 
hogy kísérlet. Elismerem én is, hogy sok tekintet
ben kísérlet; de azt gondolom, hogy minden hala-
uas a világon kísérlet által történik. 

Legyen elég csak egy példát fölhozni. 
Midőn az egész világ azt gondolta, hogy a 

vám-rendszer, s a védő és tiltó tariffák egyedüli 
eszköz az illető nemzetet anyagilag, és igy szelle
mileg is emelni, és ezen nézetet a legnagyobb szel
lemek pártolták, mert a példa s a századok tanu-
sága szólt mellettök : előállottak szintén mély gon
dolkozók és azt mondák: ,,Igaz, a vám-rendszer 
némi tekintetben emeli az illető nemzet anyagi 
nagyságát; de elmúlt annak ideje, hogy egy nem
zet magát körülsánczolja s elszigetelje a többi
től, és van egy eszköz, mely még jobban emeli a 
nemzetet, és ez a szabad kereskedés eszméje." Pe
dig a védvám és szabad kereskedés csakugyan két 
ellentétes dolog. De mindkettőnek egy a czélja: 
emelni az illető nemzetet. 

Az a kérdés tehát, melyik emeli inkább ? 
A régi tan hirdetői mellett szólt az egész 

múlt, az uj tan hirdetői mellett semmi: mert hi
szen tapasztalásra nem hivatkozhattak, szabad ke
reskedés nem volt sehol; és mégis hogyan történt, 
hogy például az angol nemzet hitte, a mit egy 
Shmith Ádám, vagy Cobden mondottak? 

Épen ez kiváltsága azoknak a nagy szellemek
nek, hogy ilyen esetekben először sejtelmök van, 
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később meggyőződéssé válik: hogy így és nem 
máskép. 

És én nem tudok esetet, hogyha egy nemzet 
valódi bölcseit követte, hogy azt siker és áldás ne 
követte volna. 

És valóban a mint boldog azon nemzet, mely
nek ily bölcsei vannak, rígy szerencsések azon 
népvezetők is, kiknek háta mögött oly nemzet áll, 
melyet helyzetéről föl lehet világosítani, mert va
lódi nagyságra csakis ily nemzet emelkedhetik. 

A jelen tárgyat oly fontosnak tartom, misze
rint kívánnám, hogy ez a nemzet meggyőződésévé 
váljék, hogy vérébe menjen á t : hogy igy és nem 
máskép. 

Megmondom, mért tartom ezt szükségesnek, 
különösen most. Egyrészt, mert a tárgy végtelen 
fontos és uj, s igy kötelessége a képviseletnek az 
országot erről minél bővebben fölvilágosítani. 
De szükséges másrészt azért is, mert mióta a 
nemzet él, annak közjoga, régi és uj törvényeken 
alapuló szabadsága soha oly tisztán kifejtve, a 
nemzet elé oly világosan, kézzel foghatókig ál
lítva nem volt, mint az 1861 és 186%-diki or
szággyűlések fölirataiban, és soha ezt mohóbban 
lelkébe nem szítta a nemzet, mint most, soha en
nek tisztább öntudatára nem jutott, mint most. 

Midőn tehát egy oly munkálat kerül az ország
gyűlés elé, mely Magyarország államjogán vál
tozást akar tenni: ne csodálkozzunk, ha az ország
ban imitt-amott aggodalmat látunk; sőt csak örül
hetünk rajta, mert világos tanúsága ez, hogy a 
nemzet érzi és Őrzi jogait, és ha szivesen követi is 
elismert vezéreit, de szereti magát általok fölvilá-
gosittatni. 

Es én meg vagyok győződve, hogy ugyanazon 1 
kéz, mely oly remekül ecsetelte a nemzet alkot
mányát, s mely oly tiszta tükröt mutatott a nem
zet elé , ugyanaz meg fogja a nemzetet arról 
győzni, hogy alkotmánya veszélyeztetve nincs, s 
hogy ez átalakulás életünkkel összefüggő szüksé
gesség : mert igen bölcsen monda egy izben-igen 
tisztelt hazánkfia DeákFerencz,hogy az 1861-diki 
országgyűlésnek föladata volt bebizonyítani, hogy 
nekünk igazságunk van; de miután az ausztriai 
monarchiát szükségességnek tartó Európa az ab-
stract igazságokra nem sokat ad , a mostani or
szággyűlésnek föladata bebizonyítani, hogy a ma
gyar alkotmány összeegyeztethető az ausztriai mo
narchia fenállásával, és ezt Európa talán sziveseb
ben hallja. 

Azoktól, kik nem csak csorbítva látják a ma
gyar alkotmányt, hanem veszélyeztetve a szabad
ságot is, kérdem : mutassanak nekem nemzetet Eu
rópában, sőt talán most már az egész világon, 
olyan önállót, melyet nem csupán a nagyhatalmak 
féltékenysége tart fön! Hol van szabadabb alkot

mány, mint a magyar lesz ezen alapokon is ? Még 
az angolt sem veszem ki. 

A kik pedig ez alapon a magyar nemzet jö
vendője fölött esnek kétségbe, azoktól is azt kér
dem : mutassanak nekem nemzetet, a mely bajo
sabb helyzetben, önállóban birta volna védel
mezni és fentartani alkotmányát, mint a magyar ! 
Bizony nem csupán az által, mert sok törvényei 
biztosítják ezen alkotmányt, hanem és leginkább, 
mert kebelében a szabadság iránti érzetet hiven 
megtudta őrizni.Ha ez eddig történt, ugyan van-e 
jogunk azt gondolni, hogy ezután nem fog történni? 

Tehát ezen munka alapján voltaképen mitől 
is féltjük magunkat vagy alkotmányunkat? Az 
absolutismustól ? Hiszen épen ennek haldoklása 
a mi uj életünk. A lajtántuli népektől? Erre 
megjegyzésem, hogy ott vagy sikerül a valódi al
kotmányt behozni, vagy nem. Ha nem sikerül, 
maradunk a réginél; ha sikerül, azt hiszem, egy al
kotmányos nemzet a másiknak tartós ellensége nem 
lehet, és azt hiszem, hogy azon nép, a mely rész
ben a magyarnak fogja köszönhetni alkotmányos 
életét, se közönvös . se ellenséges nem lehet az 
iránt, kiben szabadabb életének legfőbb táma
szát látja. 

Mind erre még azt is lehet mondani: De ha 
Ausztria általunk megerősödik, majd újra ellenünk 
fordítja fegyverét. Igen, de ha megerősödik ál
talunk ő, megerősödünk ezen alapon mi is, és az 
arány jövendőben bizonyosan előnyösebb lesz ré
szünkre, mint volt eddig. (Helyeslés a középen.) 

De van itt egy magasabb históriai szempont 
is. (Halljuk!) 

Könnyű volna bebizonyítani, hogy mióta a 
történet emlékszik, azon államnak, mely Közép-Eu
rópa délkeleti részén, vagyis a Duna völgyében 
alakult, mindig azon föld volt súlypontja, melyet 
ezer év óta Magyarországnak hivnak. S ha néha 
Ausztria természet elleni vágyai és Németországra 
való nehezkedése egyrészt, és másrészt a török hó
dítás ezen súlypontot megzavarni látszott is, vala
hányszor a monarchia ez által válságba jutott, min
dig itt kereste és találta a fő erőt. 

A sokat megzavart súlypontnak utolsó nagy
szerű érvényre emelése és természetes medrébe 
való terelése az 1848-diki törvények és moz
galom. 

Nincs tehát semmi kétség, hogy bármi elemek
ből alakul itt. egy monarchia, annak súlypontja 
ezen föld lesz; csak az a kérdés, fogják-e ezt Szent 
István koronájának és alkotmányos országainak 
hívni? Ha a sors által nekünk nyújtott alkalmat 
megragadjuk, akkor igenis annak fogják hivni, 
mert csak kezünket kell kinyújtanunk és a gyümölcs 
belé hull. Veszteni való idő nincs. 

Megvallom, ilyen körülmények között nincs 
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annyi bátorságom, hogy a kínálkozó alkalmat visz-
szautasitsam. 

Mert nem szeretném, ha hazám azon bajvívó
hoz volna hasonló, ki szivében érezve a veszélyes 
szúrást, csak hogy jó hírének, nevének eleget te
gyen, szép állást foglalt, s hogy vérző sebét elta
karja, köpenyébe burkolódzott, szép redőkbe illesz-
té, vállára vetette, csak azért, hogy a néző nagy 
közönség megtapsolja, mily szépen, idomosan, sza
bályosan, törvényesen tud meghalni! (Elénk tet
szés a középen. Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Miután tehát látom, hogy ezen munkálatnak 
még csak embryója már is annyi eredménynyel 
volt, hogy hazánk uj életre serken, hogy itt ma
gunk előtt látjuk megtestesülve a felelős magyar 
minisztériumot; miután látom, hogy már ezen emb-
ryo szerint alakul a monarchiának másik része is, s 
hogy Magyarországnak egy-egy legnagyobb ve
szedelme, a bécsi állam minisztérium, ennek hatása 
alatt már is megsemmisült; miután látom, hogy majd 
egész Európa üovözli a monarchiát e téren, s csak 
is azok boszankodnak a külföldön, kik ezen átala
kulásban önző tervök meghiúsultát látják ; miután 
meg vagyok győződve, hogy ezen terv által nem 
csak a magunk fölötti hatalmat ragadjuk ke
zünkbe, hanem ha eszélyesek leszünk, Közép-Eu
rópa népeire is jótékony befolyást gyakorolhatunk : 
habozás nélkül, nyugodt lelkiismerettel,' biztos re
ményben a jövő iránt mondom, hogy ezen mun
kálatnak irányát átalánosságban magamévá te
szem. {Éljenzés a középen.) 

DimitrieviCS MiloS j e g y z ő : Madarász Jó
zsef! 

Madarász Józse f : T. ház! Magyarország 
függetlenségének, önállóságának, állami életének 
kérdése az, mely küzdelmet követel életre halálra. 
(Zaj. Nem halljuk!) Voltak e nemzetnek szenve
désteli harczai csatatereken, voltak vészteljes ta
nácskozásai. . . (Zaj. Nem hallunk egy szót sem ! Han
gosakban!) Bocsánatot kérek, hogy közbeszólok. 
Méltóztatnak emlékezni, hogy egészségem szaká
ban bizonyára föl szoktam emelni hangomat, a 
mennyire csak tudám. Most, lehet hogy tisztán az 
anyagi test tört meg, de lehet, hogy megtört a 
lelki szenvedés is. Legyenek tehát szívesek, hazánk 
e legnevezetesebb korszakának kérdésében, béke-
türésök által lehetővé tenni azt, hogy beszédem, 
bár hangom gyenge, melyet azonban tőlem telhe
tőleg emelni fogok, hallható legyen. (Halljuk! 
Haüjtík !) 

Voltak vészteljes tanácskozásai országos termei
ben; de ezredéves történelmében, és törvényköny
veiben hazámnak nem akadtam, a mostanit kivé
ve, egyetlen egy oly munkálat elveire sem, me
lyek haladás helyett visszaesést, a fejedelmi hata
lom alkotmányos korlátozása helyett a korlátozás 

] tágítását állapítanák meg. De leltem biztosítékait 
I annak, miként dúlt ugyan irgalom nélkül a hata-
! lom, de a mint elviharzott a szilaj vész, a nemzet 
[ országgyűlése sietett nem eltörülni az absolut ha

talom érdekében a hon függetlenségét, de inkább 
ép az absolut hatalom megtámadásai ellenében 
biztosítani megrohant és meg is rongált ugyan, de 
önmaga az ország által föl nem adott önálló állami 
éltünket. A mohácsi vész óta kezdődtek hazánk
nak rendszeresített nyomorai, mert a nemzet nem 
birt fölemelkedni az igazságos Mátyás korának 
azon nagyságához, miként oly fejedelmet választ 
vala királyul, ki csakis kizárólag Magyarország
nak leende királya, és mert a Habsburg-házból 
választván fejedelmeit, azok pedig előbb a római 
birodalom császárai, később a német szövetség 
tagjai levén, örökös tartományaik érdekének alá
rendelek hazánk jóllétét. És mégis, ha a több szá
zados nyomorban, ha ama gondolatra: mi lehet 
most szegény, nyomorult hazánkból, ha ennek 
minden ereje szellemi és anyagi fölvirágoztatására 
fordittatik? ha szivünk összeszorul is fájdalmában, 
be kell ösmernünk, hogy őseink sokat érő jogo
kat adtak ugyan föl, de hazánk önálló független
ségét nem adták föl soha. Több izben kisértetett 
meg a nemzetnek önálló állami életéhez való ra
gaszkodása, íme I. Lipót kora volt a leg-
rémletesb, s daczára ennek, meg nem törheté a 
nemzetnek ragaszkodását függetlenséghez. I I . 
József alatt szelidebb volt a kísérlet. E fejedelem 
nemes jelleme megkimélte a véráldozatokat, és 
mégis halála után, mintegy fölvillanyozva, a nem
zet kimutatta az 1791. törvényekben az európai 
polgárosultság és alkotmányos szabadság iránti tör-
hetlen ragaszkodását. I. Ferencz alatt még szelí
debb volt a kísérlet, és íme önmaga a fejedelem 
elismerve atyai szive fájdalmát a volt törvényte
lenségek fölött, az 1827-diki 3.t. cz.-ben kijelente
tett, hogy „a király és az ország boldogsága a 
törvények szigorú megtartásán és sértetlenségén 
alapszik." 

Es mégis, uraim! mi történt az 1827-ki tör
vények meghozása után 21 évvel ? Nem bolyga
tom a történteket; de tudom, hogy hazánk alkot
mánya föl lőn függesztve, hazánk ügye meghódí
tott tartományként kezeltetett. mígnem 1861-ben 
összehivatott az országgyűlés, és a hatalom paran
csok! a nemzetnek, irja be törvénykönyvébe azt, 
mit az erőszak nem eszközölhetett. 

A nemzet képviselői tiltakoztak a törvényte
lenségek ellen, és követelve, hogy az absolut hata
lom minden fenlévő maradványai megszüntesse
nek, nyilvániták, hogy egyezkedés és tanácskozás 
addig lehetetlen; és kérték az alkotmány teljes 
helyreállítását. Az országgyűlés szétparancsol-. 
tátott. 
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Öt évi súlyos szenvedés után újra egybehi- ' 
vatott az: és mit kellé tapasztalnunk ? Azt, hogy 
ez évben — noha még akkor a minisztérium sem 
volt kinevezve, noha ép ugy volt meg az absolut 
hatalomnak minden maradványa, mint 1861-ben, 
— mégis 1861-ben kimondott elveink ellenére jó
nak látták kiküldeni a képviselők azon küldött
séget, melynek munkálata a mai vitatkozás tár
gya, és mely munkálat elvei olyanokat ajánlanak 
a képviselőháznak elfogadás végett, milyenek, 
a történet és törvényeink bizonyítása szerint, még a 
tisztán nemesek által választott karok és rendek 
országgyűlése elé királyi előadásokként sem 
terjesztettek a kormány által soha elő. (Fölkiáltá
sok a szélső bal oldalon: Igaz! Úgy van !) 

T. ház! Ismerem én a pár évtized óta elha
rapózott és a haza sok jeleseit is téveszmékre ve
zetett absolut rendszer irányzatának vészeit; is
merem hazánk középvagyonu egyéneinek majd
nem elszegényedését; ismerem a hivatalokért esen-
gők kiszámithatlan seregét; és így hazámnak e 
közinségéből és közerkölcsi sülyedésébó'l eredő 
nyomorát nem birom kicsinyleni; de ismerem 
egyúttal nemzetemnek az 1848-diki törvényekkel 
körülsánczolt alkotmányhoz való ragaszkodását: és 
nemzetemnek e határozott akaratára támaszkodva 
kelek megtámadni a bizottsági többség munkála
tának elveit. 

Nem támadom meg a t. képviselők szándé
kát, sem hitét: a hit mindenkié, önmagáé ; de jo
gosan megtámadhatom a hit alaposságát és a mun
kálat elveinek helyességét; és ismerve a parla
menti azon kötelességet: nem támadni egyéneket 
soha, de igénybe véve a jogot, hogy a kimondott 
nézeteket lehető erélylyel támadjam meg, csak
is a mennyiben némi idézeteket czélszerünek látok 
fölhozni, annyiban a nevek fölemlitését nem né1-
kül űzhetem. 

Jól tudom, uraim, mikép hazánk átalakulási 
korszakában különösen bátorságunknak hallgat
nia kell az okosság szavára; de tudom azt is, hogy 
tántorithatlanoknak kell lennünk a kitartásban, 
mert egyesek , mint nemzetek, minden haladást, 
minden alkotmányos vívmányt csak kitartással 
biztosítottak magoknak. 

Indítványom igazolására három fő kérdést 
tartok megvitatandónak: először kiegészítő része-e 
Magyarország az osztrák birodalomnak, vagy ön
álló külön birodalom ? másodszor, van-e Magyar
ország törvényeivel kötelezve az örökös tartomá
nyok kül- s belellenségei elleni védelmére? har
madszor, föladatik-e a bizottsági többség munká
lata által hazánk alkotmánya, föladatnak-e tör
vényeink vagy sem? 

Az első kérdésre : kiegészitő része-e Magyar-
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ország az osztrák birodalomnak ? két ellentétes biro
dalmi tan áll előttünk. 

A bizottsági többség tana szerint Magyaror
szág megosztandván a legfönségesb s eddig kizá
rólag bírt jogokat az örökös tartományokkal, ké
pezne egy hason jogú felet, paritást, a másik ha
son jogú felet képeznék a megmaradt örökös tarto
mányok. És e két hason jogú fél , paritás, 
képezné a birodalmat, az osztrák birodalmat. 
Szabatosan jelezve tehát : a bizottsági többségnek 
tana a közosztrák birodalmi tan, kiindulási pont
jául véve a pragmatica sanatiót. 

A másik birodalmi t an , melyet én követek, 
az önálló független Magyarország birodalmi tana, 
a mely és az örökös tartományok, mint külön bi
rodalom, között egyedüli törvényes kapocs a feje
delem ugyanazonossága. Szabatosan jelezve tehát: 
e tan nem egyéb, mint az önálló magyar biroda
lom tana. Kiindulási pontom minden, nemzetem 
törvényeivel és így az 1723-mal is biztosított Sz. 
István koronája birodalmának önállósága. 

Vitassuk már most meg, t. képviselők, melyik 
e két birodalmi tan közül helyesebb, jogosabb és 
életrevalóbb? Megismerem, miszerint P . s t belvá
rosa érdemes képviselője. Deák Ferencz úr, 186fi. 
évi február 22-dikén már e közbirodalmi tan felé 
hajlott, azt mondván: „Ugy tekintem én a birodal
mat s annak két külön álló, de egy ezélra egye
sült országait, mint egy ívnek két erős oszlopát. 
Biztosan nyugszik ezek fölött az iv, melyeken a 
trón áll." No természetes, nem gondolhatta ak
kor a képviselő úr, hogy nem egészen öt hó lefo
lyása alatt, s az általa oly erősnek hitt egyik osz
lopot ugy megrongálja Königgratz, hogy Velen-
cze — a tengerek királynéja — abból kidől, és a 
többi még megmaradt halmaz sem képezheti többé 
az annyira biztosnak hitt iv oszlopát. De én azt 
hiszem, hogy a t. képviselő úr önmaga is be fogja 
látni, hogy az egy birodalom és egy trón felé haj-
Iás csakis szóvirágként használtatott akkor : mert 
önmaga az igen t, képviselő úr a 61-diki fölirat
ban monda, és a t. ház elfogadta, hogy „Ausztria 
császárja egyszersmind Magyarország királya, de 
nem ugy s nem azért, mert császárja Ausztriának, 
hanem egyedül azért, mert a pragmatica sanctió 
szerint a két külön trón azon egy fejedelmet illeti." 

Én erősen hiszem, miután a képviselő úr által 
kiindulási pontul választott pragmatica sanctió 
két külön birodalmat és igy két külön trónt is kü
lönböztet meg, önmaga a képviselő úr által válasz
tott kiindulási pont ellenkezik az egy birodalom és 
egy trón eszméjével, és igy a bizottsági többség 
közosztrák birodalmi tanával. 

Megengedem, miként önálló birodalmak és 
trónjaik beolvadhatnak egy birodalomba és egy 
trónba, de ez vagy csak erőhatalommal, vagy be-

44 



346 OVI. OESZÁGOS ÜLÉS. (Marez. 20. 1867.) 

leegyezéssel létesíthető; ennek azonban törvényes 
oklevél a következménye; és miután itt erőszak
ról most szó nincs, ama törvényes tény pedig, 
hogy Magyarország lemondott volna régi függet
lenségéről, hála ég! ez ideig még föl nem mu
tatható : az osztrák birodalmi tan jogos voltát és 
helyességét annál kevésbbé ismerhetem el, mert I. 
Ferencz önmaga, a midőn az osztrák császári czi-
met fölvéve az osztrák birodalmat alkotta, a füg
getlenségökre mindig éber figyelemmel őrködő 
Magyarország karait és rendéit biztosította, hogy 
Magyarországnak előbbi önálló állami élete fen-
marad. 

A kik, uraim, az osztrák birodalmi tant föl
állítják és elfogadják, azok Magyarország önálló
ságát csak szóval tarthatják fen, de valósággal 
nem; biztosithatnak az országnak csekélyebb tar
tományi önállóságot, de meg nem menthetik Ma
gyarországot attól, hogy érdekei az osztrák biro
dalom érdekeinek ha föl nem áldoztatnának, lega
lább is alá ne rendeltessenek: mert senki sem 
tagadhatja, hogy a fele rész az egész érdekében 
csak is alárendelten intézkedhetik, s a mely or
szág csak alárendelve intézkedhetik, annak önálló
sága csak névleges lehet, 

A kik tehát az osztrák birodalmi tant elfogad
ják, s Magyarország önállóságát is állítják, azok 
önmagokkal ellenkezésben vannak: mert a mely 
ország egy birodalomnak csak hasonjogu fele, az 
a birodalom közös czélu ügyeiben csak is a másik 
paritással együtt intézkedhetik; az együtt intézke
dés lehet minden más, de önintézkedés nem lehet; 
s a hol önintézkedés nincs, ott nincs önállóság. 

A ki tehát az osztrák birodalmi tant elfogadja, 
az nem hivatkozhatik a pragmatica sanctióra mint 
kiindulási pontjára: nem 1-ször azért, mert az kü
lön birodalomként különböztette meg Magyarorszá
got, külön az örökös tartományokat; nem 2-or 
azért, mert az kikötötte Magyarország régibb füg
getlenségét ; és nem 3-szor azért, mert az osztrák 
birodalmi tan fölállítása, ellentétes Magyarország 
önállóságával és souverainitásával, mert a birodal
mi tan Magyarország eddigi kizárólagos souve-
rainsége legfenségesb jogait, a, kül, had, pénz, és 
külkereskedelem ügyeit a birodalomnak adja föl ; 
a kik tehát az osztrák birodalmi tant elfogadják, 
azok föladják Magyarország önállóságát, föl souve-
rainségét: mert birodalmi tanuk elfogadása után 
Magyarország nem lesz többé az, a mivé a prag
matica sanctió rendeli, souverain állam , nem lesz 
fenségi jogokkal bíró önálló állam, mint volt; de 
lesz az összes fenségi jogokat bírandó, a souverai-
nitást gyakorlandó osztrák birodalom tartománya. 

A bizottság többségének osztrák birodalmi 
tana tehát hazánkra és alkotmányára nem csak 
kárhozatos, de önmagával a bizottság által kiin

dulási pontul választott pragmatica sanctióval el
lenkező ; és így önkiindulási pontjok által törvény
telenné jelölt eszme. 

Nézzük most már, t. képviselők, azon birodal
mi tant, amelyet én követek. 

Az önálló, a külön magyar birodalomnak ta
na az, mely, a fejedelem ugyanazonossága, a törvé-
vényes kapcsolat mellett, törvényes. Az hivatko
zik egyúttal a pragmatica sanctióra és 1723-dikára, 
de nem kiindulási pontul, hanem csakis mint ezred
éves önállóságnak és függetlenségnek kikötött biz
tosító tenyéré. 

Én azt hiszem, t. képviselők, nincs senki, nem 
csak e hazában, de széles e világon — ki csak egy 
kevéssé is jártas Magyarország történetében — ki 
azt merné állítani, hogy Magyarország, addig a 
mig fejedelmeit a Habsburgházból választotta, 
nem volt önálló; nem hiszem, hogy tagadni merné 
bárki, hogy háborút viselhetett, békét köthetett^ 
egy szóval birt az önálló államok minden kellé
keivel. Ismét azt mondom tehát, hogy ez önál
lóságot bármely állam csak akkor nem bírja, ha 
arról lemond. Kérdem már most a t. képviselőhá
zat, hol van azon törvény, melyben Magyaror
szág azon régibb függetlenségéről, önállóságáról, 
élete legfőbb biztositékáról és kellékeiről lemon
dott? U g y hiszem, be fogják látni a t. képviselők, 
hogy ily törvény nines. (Zaj a jobb oldalon.) Mi
vel tehát ily törvény nincs, a mely világos sza
vakban azt mondja, hogy Magyarország régibb 
önállóságáról lemond, ennek következése, és pe
dig megtámadhatatlan következése, az, hogy Ma
gyarország a Habsburgházbeli királyok megvá
lasztása után is régibb függetlenségének kiköté
sével önállóságát biztosította; és ha ezzel ellenkező 
törvényt föl nem mutathat, én fölmutathatom az 
1723-dik és 1715-diki törvényeket, melyekben e 
függetlenség ós a régibb függetlenség biztosíttat
tak. Mert azt állítani, hogy 1723 korlátozza 
Magyarországnak a közbirodalom irányában ön
kormányzatát, nemzetközi jogait , önmagában 
ismét ellentétes. Mert nézzük ama törvényt, mi
nő lemondás és minő korlátozás találtatik abban ? 
En két lemondást lelek benne. Az egyik: a nem
zet lemond szabad király-választási jogáról bizo
nyos magszakadások esetéig; és e részben korlá
tozta magát a nemzet. A másik lemondás: a fejede
lem lemond az örökös tartományokra nézve elébbi 
rendelkezhetési jogáról; ez korlátozza a fejedelmet. 
Több korlátozást én e törvényben nem látok ; de 
látom a függetlenség fentartása általi hivatkozást 
arra, miként Magyarország óhajtotta a Habsburg
házi fejedelemnek királylyá választatását, de óhaj
totta egyuttalazon önállóságát is, melyet e válasz
tás előtt és régebben is birt. 

U g y hiszem, képviselők, megítélhetik önma-
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gok, megítélheti a nemzet és az egész világ, mi
ként a bizottsági munkálatban előadott birodalmi 
tan Magyarország törvényeivel, történelmével, szo
kásaival nem ugyanazonos, és egy uj közjogra 
épített; míg a magyar birodalmi tan mind Magyar
ország törvényeivel, mind annak történelmével, 
a nemzetnek hajlamaival és szokásaival is meg
egyező. 

A mi a második kérdést illeti: van-e Magyar
ország kötelezve az örökös tartományok kül- és bei-
ellenség elleni védelmére ? erre nézve azon kérdést 
vagyok bátor a t. házhoz intézni: van-e oly tör
vény, mely azt világos szavakkal parancsolja ? 

Én azt hiszem, senki sem fogja megtámad
hatni azon állításomat, hogy ily törvény ismét 
nincs. 

Mivel tehát ily törvény nincs, következik most 
már azon másik kérdés : van-e Magyarország oly tör
vényszerű helyzetben, mikép törvényekből követ
keztessen , vagyis törvényeket magyarázhasson ? 
U g y hiszem, a t. képviselőház előtt ép olyismerete-
sek hazánk törvényei e részben, miként előttem, 
és így ép ugy tudják, mint én, hogy e helyzetben 
jelenleg Magyarország nincs. E térre lépni, képvise
lők! oly előzmény volna, mely minden újból 
koronázandó királynak megadhatná az alkalmat, 
a koronázás előtt a nemzetnek még megmaradt 
alkotmányos jogai fölötti küzdelemre lépni. 

Á védkötelezettség eszméjét, uraim! először 
Pest belvárosa érdemes képviselője Deák F . által 
hallottam fölemlittetni 1866. febr. 22-én. Az akkori 
beszédének három tételére figyelmezvén, azt monda 
az érdemes képviselő úr akkor elsőben is, hogy 
ki van apragmatica sanctióban határozottan és vi
lágosan fejezve az elválhatlanul és föloszthatlanul 
együtt birtoklás és ennek következtében a közös és 
kölcsönös védelem elve. Beszéde második részében 
azt monda: ,,Inkább akartam mégis a pragmatica 
sanctióban kifejtett közös védelem, és az ebből 
származó közös biztonság eszméjét venni föl a föl
iratba.'*' A harmadik tételben pedig ezt mondja: „A 
közös és kölcsönös védelem kötelezettsége, melyet 
egymás irányában elvállaltunk." 

T. képviselők! Ha figyelemmel kisérem Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének ebbeli mondatait, 
azt találom, hogy ez nem volt egyéb, mint törvé
nyes alap, törvényes szin keresése és az 1861-ben 
fölállított egyedüli törvényes personal unió és az 
186 % -ki szorosabb-kapcsolati unió közti ingado
zás; figyelemmel kisérve azonban az 1723-ki tör
vényt, vizsgáljuk, uraim, vajon maga azon tétel, 
melyből ama következtetést Deák Ferencz úr le
származtatja, oly világos-e, miként nem eshetik 
magyarázás alá. és az esetben, ha az országgyűlés 
törvényes intézkedhetés esetében volna, nem kel
lene-e azt szintén magyarázni? 

Ő az elválaszthatlan együttbirtoklásra alapi-
totta következtetését. Már most a ki fölriasztva ama 
következtetések által, be akart hatolni az 1723-ki 
törvénybe, föltalálhatta, hogy az I. t. ez.-ben e két 
szó együtt sehol elő nem fordul. Fordul elő az el-
választhatlanság 3-dik szakaszában ez I. t. czikk-
nek az örökös tartományokra nézve; tehát külön ; 
és fordul elő a 4-ik szakaszban a föloszthatlanság-
Magyarország és kapcsolt részeire nézve külön. A 
2-ik t. ez. 7-dik szakaszában előfordul egyetemesen 
mindakettő, de arra nézve meg nem lehet állítani, 
hogy az Magyarország és az örökös tartományokra 
nézve oly szabatosan volna kifejezve, mert a 7-dik 
szakaszban ellenkezőleg csak is az örökös tarto
mányok viszonylataira vonatkozható, mert közbe
veti a t. ez. e szavakat: ,,ac una a , és csak ezután 
jön Magyarország kapcsolt részeivel. 

Én egyébiránt erre határozott érvet fektetni 
nem is akarok ; csak azt akartam kimutatni, 
hogy önmaga azon tétel is, a miből következtetni 
akar Pest belvárosának érdemes képviselője és a 
többség munkálata, nem oly önkényt folyó, nem oly 
tiszta, szabatos és világos, hogy abból valamit le
következtetni lehetne. 

1723-ban, képviselők, se az nincs kimondva, 
hogy az örökös tartományok kötelesek védeni Ma
gyarországot, de még kevésbbé van kimondva az. 
hogy Magyarország- volna köteles védelmezni az 
örökös tartományokat kül- és bel ellenség ellen. 
Hogy ezt nem is lehet se érteni , se következ
tetni, bizonyítja önmaga a minden törvény alkotá
sának czélja és a történelem. 

A történelem alkotásának czélja ellenkezik a 
bizottsági többség munkálatával. Mert miért alkot
tatott ama törvény ? Azért-e, hogy az értessék alatta. 
a mi ott kifejezve nincs, a védelemkötelezettség'? 
vagy azért-e, hogy ne az értessék alatta, a mi ki
fejezve van, Magyarország önálló függetlensége? 
Nem. A törvények alkotásának czélja, uraim, az, 
miként minden törvény alatt csak azt lehet, és csak 
azt jogos érteni, a mi világos szavakkal benne ki
fejeztetik, és azt se jogosan , se helyesen nem 
lehet érteni, a mi világos szavakkal kifejezve nincs. 
(A szélső bal: Igaz! Ügy van!)Mivel tehát az 1723 
védkötelezettségről nem szólt , az által akar
ták megmutatni azt, hogy nem is akarták azt; és 
mivel kikötötték a függetlenséget, akarták az ön
állóságot, a mely a védkötelezettséget nem is engedi. 

Ezt bizonyítja, képviselők ! maga a történelem 
is : megmutatá, uraim, azért, mert ugy hiszem, mi, 
a kik most élünk, egyikünk sem fogja igényelni 
magának azt, hogy mi inkább tudjuk, mit értettek 
1723-ban ama törvényekben. Azt hiszem,azok, kik 
akkor éltek, vagy pedig 18 évvel későbben élhet
tek, minden esetre jobban fogják tudni, akarták e 
a védkötelezettséget, vagy nem. 
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Legyenek szívesek meghallgatni, M. Terézia I 
királyné miként hivta föl Magyarország rendéit a J 
legelső esetben. M. Terézia így szólt Magyaror
szág karai- és rendéihez: „Ügyeinket minden rész
ről veszedelmek környezik, melyeket, mivel ál
tala kedvelt Magyarország is fenyegettetik, a ne
mes rendek előtt tovább eltitkolni nem akarunk. 
Veszélyben van az ország koronája, veszélyben sa
já t személyünk s kedves gyermekeink. Elhagyatva 
mindenkitől, Magyarországnak a történelem által 
oly híressé vált fegyveréhez, ősi vitézségéhez fo
lyamodunk. Hűségükre bizzuk magunkat és gyer
mekeinket, bennök helyezzük minden reményein
ket, azon szilárd hittel vigasztalván magunkat, hogy 
minden kitelhető tanácsukat és segélyüket meg-
nem vonandják." T. képviselők! Hiszen Ítéljen a 
t. ház bölcs belátása szerint; de azt hiszem, hogy a 
történelemnek e műve, a királynőnek önmagá
nak a nemzethez segedelemért folyamodása kizár 
minden oly fogalmat, mely 1741-ben, meg 1723-
ban követelhette volna a védkötelezettséget. Ú g y 
hiszem, az előadottak után világos, miként a véd
kötelezettség nemhogy lekövetkeztethető az 1723-
ból, de az álta halomra döntetik. 

Áttérek a harmadik kérdésre. Föladatik-e a bi
zottsági többség munkálata által Magyarország al
kotmányos elve, vagy föladatnak általa törvénye
ink? E tekintetben, úgy hiszem, a legfőbb pontok
ban össze kell hasonlítani a munkálat elveit Magyar
ország törvényeivel: ha ugyanazonosak, vagy a mi 
még jobb, azok haladási szempontból fejlődési 
törekvések, akkor nem adatik föl semmi; de ha 
azon törvényekkel nem azonosak, ha azon törvények 
helyébe nem az alkotmányos szempontból kiindu-
dulás czéloztatik, és igy nem haladás, de mitől Is
ten mentsen meg, az én véleményem szerinti visz-
szaesés lenne, akkor a föladás nem tagadható. 

Mielőtt a fő pontokra áttérnék, szabatosan és 
röviden — a közvetett adókról nem is nyilatkozván, 
mert azok is az országgyűlés későbbi tárgyalásaira 
vannak fölhagyva — az államadósságokra nézve 
mégis kötelességemnek tartom néhány szót nyilvá
nítani. 

Én azt hiszem, minden állam hitele attól függ, 
ha kötelezettségeinek minél pontosabban eleget 
tesz az állam. Azon hitem van, hogy kötelezettsé
geinek annál inkább képes megfelelni, minél ke
vesebb teher nyomja. És igy ha azon 4 ezer mil-
líócskaféle osztrák államadósság közösen találtat
nék az országgyűlés által elvállaltatni, azon sze
rencsétlen következtetésben kellene élnem, hogy 
Magyarországnak a mennyi terhet magára vállalna, 
annyival kevesebb hitele lesz. Eltekintve ettől, haj
landó vagyok, hazám régi önálló függetlenségének 
az 1848-dik évi törvényekkel körülsánczolt alkot
mányának teljes valóságos helyreállítása esetében, 

egyszer mindenkorra mindazon pénzbeli segélye
zést szabad ajánlatként megtenni, a mit e részben 
Magyarország megbírhat. De e föltét teljesítése 
előtt és a közös osztrák állam-tartozás elfogadásá
val, mint az a bizottsági munkálatban van, egyetlen 
egy fillért sem adok. 

És most áttérve, t. ház, a főbb pontokra: ezek 
közt első a külügy. Megismerem, uraim, miként Ma
gyarország külügyi jogait, minden külügyek iránti 
jogait mindazon mérvben, a melyben az ez orszá
got 1723-diki törvény szerint megillette, vagy csak 
ritkán vagy egészben nem is gyakorolta. De itt 
jogról lévén szó, azt hiszem, nem tagadhatja meg 
senki, miként az 1681, 1608 és később azt meg-
erősitő 1741. törvény is Magyarországnak külügyi 
önálló befolyását biztosította, melyet a nemzet a 
törvényes fejedelemmel gyakorolt. 1848-diki év
ben nem állitott a nemzet külügyi tárczát; igaz, de 
nézzék meg önök 1848-tól fölfelé a Habsburg-ház 
trónra választatásáig, Magyarország nem minden 
törvényei tíltakoznak-e az ausztriai férfiak kül
ügyi beavatkozásai ellenében ? 

És épen azért, mert 1848-ban azt akarta a 
nemzet, a mi őt jogilag illette, hogy tényleg is biz
tosíttassák, vagyis biztosíttassák az osztrák állam
férfimnak Magyarország külügyeibe való bevatko-
zása ellen, ha azért nem állitott is föl külügyi tár
czát, de igen a felség személye melletti miniszter 
és független felelős magyar minisztériuma által 
akart befolyni önállólag külügyeibe. Azt vagyok 
bátor kérdezni, ha 1848-ban a nemzet ezzel meg
elégedett, az-e a haladás követelménye, hogy most 
ezt is adja föl s állítson birodalmi külügyminisztert? 
Én azt hiszem, hogy ez nem a haladásnak, hanem 
egy államnak önállóságára nézve a visszaesés
nek jele. 

A bizotttság többsége föladja tehát a külügyre 
nézve az országnak eddig ön országgyűlésein ren-
delkezhetési jogát az által, hogy ezt delegatiókra 
bizza; és birodalmi miniszterre bizván, föladja az 
országnak e részbeli önálló önkormányzatát, vagyis 
föladja a minden önálló államot megillető külügyi 
souverainitást. 

A mi a külkereskedelmet illeti: Magyaror
szág azért rendelt 1848-ban kereskedelmi minisztert, 
hogy a minden önálló nemzetet joggal megillető 
kereskedelmet önállóan rendezze és kormányozza. 
A mely ország lemond külkereskedelmének, e 
minden nemzetek pénzbeli életerének önálló inté
zéséről, az lemond egyúttal nem csak kereskedelme, 
de földmivelése és ipara biztosításáról i s ; és mi
vel a bizottsági többség Magyarország ebbeli ön
állólétét is a közbirodalomra és miniszterre óhajt
ja átruházni: az e részbeli föladás szintén nem ta
gadható. 

A mi a pénz- és hadügyet illeti: az 1848-kitör-
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törvények miért rendelték a pénz- és hadügyi mi
nisztereket? Azért , hogy a nemzet ne csak tény
leg, de jogilag is önállóan rendelkezzék vagyona és 
élete fölött; ép azért, hogy az osztrák kormány
férfiak jogtalan beavatkozásai meggátoltassanak. 

Rendelt pénzügyminisztert, mert akarta, hogy 
Magyarország pénzügye elválasztassék az osztrák 
állam pénzügyétől, és önállóan kezeltessék s egye
dül a nemzet érdekében. 

Rendelt honvédelmiminisztertazért, mert akar
ta, hogy a magyar hadsereg teljesen elválasztas
sék az osztrák hadseregtől, és az Magyarország ré
gibb törvényei szerinti önálló hadsereg legyen. 

A nemzet vére és vagyona fölötti kizárólagos 
önrendelkezés és önkormányzás, minden önálló ál
lam alkotmányának legfőbb biztosítékai: e meg-
támadhatlanul jogos és törvényes alkotmányos 
nemzeti kincseket adja föl a bizottsági többség 
munkálata, elvévén az e fölötti rendelkezést még 
az országgyűlésétől is. 

Uraim! Vádolni szoktak bennünket, hogy 
nem bírunk fölemelkedni az uj kor gyakorlati esz
méihez, s nem tudjuk feledni a régit. 

Tisztelem én az uj kor szellemi és annyagí ha
ladásait; de ha az uj kor divó szabadelvüségé-
nek hirdetői az alkotmány gyakorlatát abban ta
lálják föl, hogy eddig önálló, független államnak 
legfenségesb jogai más állammal megosztassanak, 
hogy azután azokat eg37ik állam se gyakorolhas
sa, a mi pedig történnék — itt is a delegatiókkal, 
mert sem Magyarország, sem az örökös tartomá
nyok parlamentjei nem fejthetnék ki s nem élvez
hetnék minden állam legfenségesb jogaiban a sza
badelvű vitatás és határozás jogát — ha a mo
dern szabadelvüség férfiai , abban találják az 
alkotmányosság gyakorlati érvényre jutását , 
hogy a kül-, pénz- és hadügyekben parla
mentek ne, de csakis delegatiók határozhassanak : 
akkor, uraim! igen, én akkor e modern gya
korlati szabadelvüség és alkotmányosság férfiaihoz 
fölemelkedni nem birok; s akkor nem feledhetem 
azt, hogy az angolok már a 12-dik, a magyaroka 
13-dik század elején — amott a magna chartában, 
ini itt hazánkban az aranybullában — hirdették és 
alapították meg az alkotmányosságnak azon gya
korlati elveit, melyeket én feladni nem tudok. Igen. 
uraim! akkor én azt mondom ama modern szaba
delvüség híveinek, hogy eleink a 13-dík és az an
golok a 12-dik században inkább értették már 6 
századdal előbb azt, mi az alkotmányosságnak gya
korlati tana, mint értik ők a 19-dik század vége 
felé; akkor azt mondom, hogy az, a mit ők most 
hirdetnek , alkotmányos visszaesés, és a mit 
akkor eleink tettek, az alkotmányos haladás. 

Bevégezhetem vala indítványom támogatását, 

és még sem tehetem azt. Nem pedig azért, mert 
én tiszelem mindenki meggyőződését, még a poli
tikai következetlenséget sem támadom meg — n e m 
azért, mert a politika az exigentiák tudománya 
lévén, h* annak változtatása hazánk valódi javát 
eszközölné, az meg nem támadható — ; de azon 
tényt, képviselők, hogy Deák Ferencz képviselő úr 
1861-ben mint jogtalant és törvénytelent mutatott 
be a sanctió pragmatikából a personal unión kívül 
minden szorosabb kapcsolatot, törvényeinkkel el
lenkezőnek a véd kötelezettséget; és most 1867-
ben ugyanazon sanctió pragmatikából mint törvé
nyest következteti le a védelem kötelezettségét, s 
ennek kapcsában szorosabb birodalmi összekötte
tést, ennek,uraim illő megvitatását, és annak kimuta
tását, hogy képviselő úr mostani állításai törvény
ellenesek, nem mellőzhetem, annyival inkább nem, 
mert Deák Ferencz képviselő úr, a képviselőház 
többségének tisztelt vezére lévén, ha képes lennék 
bemutatni mostani elvei törvényellenességét, az 
lenne leghatásosabb és legnyomatékosabb bebizo
nyítása mind nemzetem, mind a művelt világ előtt 
annak is, hogy a bizottság többsége munkálatának 
elvei is törvényellenesek. 

Hazánk és önállóságának érdeke forog tehát 
fen , képviselők! A legcsekélyebb féreg is védi 
magát tőle kitelhetőleg a megsemmisítés ellené
ben ; így honom függetlensége érdekében végig 
kell küzdenem egész erélylyel. 

Az 1861-kíföliratok egészben czáfoíataimind 
Deák Ferencz képviselő ú r , mind a bizottsági 
többség kikövetkeztetett elveinek. Belőlök csakis 
azt említem föl, minként e föliratokban foglalvák 
bizonyítékaim. És miként ő tette velem, meg fog
ja nekem engedni Pest belvárosa érdemes követe, 
Deák Ferencz úr, hogy lelkiismeretes kérdést bá
torkodom hozzá intézni. Helyes-e az : hirdetni 
és be is mutatni a nemzet és világ előtt 1861-ben, 
hogy a sanctió pragmatica, és törvényeink Ma
gyarország önállóságát, függetlenségét követelik, 
és ha ezt, ha vére és vagyona fölötti kizárólagos 
önrendelkezését föladná , önmagát semmisítené 
meg, hogy a nemzet védkötelezettségre nem hogy 
kötelezve volna, de sőt az ellen , mint minden 
szorosabb kapcsolat ellen, tiltakozott, hogy 
Magyarország és az örökös tartományok közt 
az egyetlen törvényes kapocs a personal unió? 
és ennek ellenében 1867-ben mint a sanctió 
pragmaticából kifolyót védeni, a bizottsági több
ség elveit is hirdetni, hogy a vérről és vagyonról 
rendelkezést megkell osztani az örökös tartományok
kal, és ez önállóságunkat nem semmisiti meg? 
hogy a nemzet kötelezve van a védkötelezettségre, 
szorosabb kapcsolatot, reál uniót kell teremteni ? 
egy szóval 1867-ben ugyanazon pragmatica 
sanctióból törvényesektil hirdetni azokat, a miket 
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1861-ben ugyanazon pragmatica sanctióval tör
vényteleneknek nyilvánított. 

ítéljen e fölött nemzetünk, ítéljen a művelt 
világ! Én e t. ház engedélyével, bocsásson meg ne
kem Deák Ferencz úr, úgy az őt követő többség, 
hogy emiéköket, zárszavaimat, a történet egyik 
fényes lapjához vezetem. 

Róma, dicsőségének korában, egyszer meg-
bántottnak hitt önfia által vezérelt elleneit látta 
kapui előtt; én hazám önállóságának önálló ál
lami életének, souverainségének kapuja előtt látom 
önöket, kik megosztandók az osztrák közbirodalom- 1 
ban eddig a hon kizárólag birt legfenségesb i 
jogait. 

Volnék nő — jelező mindnyájunk édes any
ját, a hazát — szivem legédesb anyai hangján mon
danám: „Gyermekeim, hagyjátok érintetlenül ha
zátok ezredéves önállóságának kapuját! és ha ál
dozatul kellene esnetek azért, hogy szeplőtlenííl 
adhassátok azt át az utókornak, gyermekeiteknek 
azt, a mit nektek átadtak apáitok, legyen erőtök, 
tudjatok meghalni mind! csak mentsétek meg 
hazátok állami önálló életét S" És ha oly ma
gasztos sziv dobogna e férfiakban, mint akkor do
bogott Róma Coriolanjában: mint amaz Rómát, 
ugy emezek megmentenék hazámat! 

Miként Coriolánnak ott Rómában, ha megtá-
madá azt, édes anyja szivét kellé átdöfnie az első 
tőrnek: lígy itt hazánkban e bizottsági többség 
munkálata csakis önálló állami életünk szivén át 
törhet magának utat. 

Coriolánt ott Rómában átok helyett áldás 
követé, hogy benneteket is áldhasson az utókor: 
legyetek hazánk Coriolánja! legyetek, hogy 
éljen hazánk, mint élt ezredévekig függetlenül ! 
és legyetek, hogy e hazának egyetlen gyermekét 
se mondhassák Magyarország önálló állami élete 
föladójának! (Elénk éljenzés a szélső hal oldalon.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Dám Ferencz! 
D a n i F e r e n c z : T. ház! Az előttünk fekvő 

67-es bizottsági javaslat ellen több oldalról nyil
váníttatnak aggodalmak. Ezen, a tiszta hazafiság
ból származó aggodalmak engem se meg nem lep
nek, se pedig a javaslat el-, vagy el nem fogadása 
iránt megérlelt elhatározásomat meg nem változ
tatják. Nem csodálkozom, sőt természetesnek talá
lom az aggodalmakat, mert mindnyájan érezzük, 
hogy e javaslat legdrágább kincsünkről, hazánk 
jövő állásáról és alkotmányunk alapföltételeiről 
rendelkezik. Hisz ha magán életünkben egy szer
ződés megkötéséről van szó. mennyi vigyázattal 
és előrelátással járulunk a szerződés aláírásához. 
Részemről miért ne nyilváníthatnám, hogy ez ag
godalmak bennem is fölébredtek, és hogy kéte
lyeim közepett a történelemhez, a világesemények 

ez itélő bírájához fordultam, és elhatározásomat 
az ottan tett tanúságból merítettem. 

Ha hazánk történetén az időtől, mióta őseink 
a Habsburg-házból az első királyt választák, a mai 
napig végig tekintünk, mit látunk és tapaszta
lunk? Azt, hogy míg hazánk önállása, független
sége és alkotmányunk épsége számos törvény-
czikkelyekben a legszabatosabban körülirvák, ad
dig a legfontosabb közügyeket, mint a pénz-, had-, 
kül- és kereskedelmi ügyeket a bécsi kényuralmi 
kormány magához ragadta, és ezt nem csak az 
ellene századokon folytatott sérelmi politikánk 
daczára, hanem több rendbeli nemzeti harczaink 
után is folytonosan gyakorolta. 

Az államéletünkben annyira fontos, és a sanc-
tió pragmatica nevezete alatt ismeretes 1 7 2 3 : I. és 
II . t. ez., nem különben az 1790. évi X. t. ez. sem 
voltak képesek ez abnormis állapoton változtatni. 

Az előttünk oly becses 1848-ki törvényeink 
kimondották ugyan, hogy hazánknak érintett köz
ügyeit a magyar minisztérium fogja igazgatni, de 
miután ezen ügyek a monarchia legfőbb érdekeire 
vonatkoznak, ezeknek rendezését pedig a későbbi 
törvényhozás föladatául tűzték ki, magát a kérdést 
megoldatlanul hagyták. 

Azt hiszem, nem kell bizonyítani, hogy ez 
idézte elő azon véres harezot, mely a hazaszeretet és 
önfeláldozás tekintetében ugyan egyik legszebb 
lapját képezendi történelmünknek, de melyet vég
eredményben mégis elvesztettünk. Ez idézte elő 
a 'bécsi kormánynak ellenünk 18 éven át folyta
tott beolvasztási politikáját, de melyet azért ő is 
szintén elvesztett. 

Ezen a legnagyobb ellentétben állani látszó 
kérdések méltányos megoldásául szolgáló elveket 
látom a 67-es bizottság munkájában letéve, melyek 
mindegyik fél jogait és kötelezettségeit, az ország 
önállása és függetlensége megóvása mellett, pon
tosan meghatározzák, és melyek, ha mindegyik 
fél őszinteségén alapulnak, tartós életök záloga 
lehetnek. 

De ha hazánk sociális állapontján végig te
kintünk, azt kell mondanunk, hogy ideje, misze
rint ezen ellentétes kérdések megoldassanak : mert, 
ha a rólunk és nélkülünk kormányzat tovább foly-
tattatik, szellemi előrehaladásunk akadályozva, 
földmivelésünk és iparunk tönkre lenne téve, és 
az elszegényedésnek indult nemzet morális erélyé
ben is megfogyatkoznék; holott, ha e 67-es bizott
ság javaslata életerőt nyer, ezen, a bizonytalansá
got a mostani viszonyok közt egyedül gátolni 
képes alkotmányos kormányforma nem csak ha
zánkban, hanem a többi örökös tartományokban is 
biztosíttatik, mert a javaslat egyik alapfeltétele, 
az örökös tartományokban az alkotmányosság és 
felelős kormány behozatala. 
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De mindezeken kivül más okaim is vannak, 
melyek folytán a 67-es bizottság munkájához já
rulok. Ha ugyanis nemzetünk jelen helyzetét, az 
európai népcsaládok közt tekintjük, mit látunk ? 
Azt, hogy a nemzetiségi eszme, a szabadsági eszme 
rovására, előtérbe lép. A nemzetiségi eszme de
lejes ereje által látjuk a kis és szétdarabolt olasz 
tartományoknak egy erős compact testté való át
alakulását ; ezen eszme folytán látjuk a szétszag
gatott német elemet egység felé gravitálni; s végre 
ez eszme folytán látjuk a szláv elemet közvetlen 
körülöttünk ködfátyolként föltűnni. Mind e népek 
a nemzetiségi eszme lényegénél fogva tömörülnek, 
a rokon elemeket magokhoz vonják, s készülőben 
vannak nagy államokká alakulni. Hát mi magya
rok, kik rokon vérfajra széles e világon nem tá
maszkodhatunk, kiket az Isten e földön rendelt 
élni, s kiről már a költő is megjósolá, hogy „itt 
élned, itt halnod kell" : mit tegyünk? Mit tehe
tünk egyebet, mint sorakozni, és 18 évi szenvedés 
után erőnket összeszedni, s míg egyrészt alkot
mányunkra támaszkodva, a szabadság zászlóját 
fenén lobogtatva, a más nemzetiségek jogos ki-
vánatát a méltányosság és igazság alapján kielé
gíteni, másrészt biztos szövetséget kötni, hogy a 
netán bekövetkező európai conflagratio készületlen 
ne találjon, hogy az ne nálunk nélkül és ellenünk, 
hanem általunk is, és részünkre oldassék meg ? 

Minthogy pedig nemzetemet és nemzetisége
met magánál a szabadságnál is jobban szeretem, 
az alkotmányos szabadságot pedig és nemzetisé
gemet, ugy hazám öuállását és függetlenségét a 
67-es bizottság munkálatában megóva találom, azt 
átalánosságban pártolom. (Éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Miklós jegyző: Kállay 
Ödön! 

K á l l a y Ödön: T. ház! Az osztrák kor
mány által elkövetett törvénytelenségekre, s nem
zeti megsemmisülésünkre irányzott erőszakosko
dásokra a feledés fátyola vettetett; e fátyolozási 
műtét, ha a tárgyalás alatti munkálatban foglaltak 
törvénynyé alakulnak, az 1848. évi jogos vívmá
nyaink legtöbb részére bátran alkalmazható. Fáj
dalmas , de tanulságos példát fogunk ez által 
Európa szabadságra törekvő népeinek felmutatni, 
bizonyitva, hogy egy nemzet a semmisülhetés 
útjára nem térhet biztosabban, mint ha a szenve
déseket megunva, szükség nélkül, s vajmi csekély 
kilátásokért önmaga adja fel annyi küzdelemmel 
fentartott jogainak legfőbbjét, törvényes függet
lenségét, csak azért, mert az osztrák kormány elég 
eszélyes, elég ügyes vala őt e siralmas útra terelni. 

Valóban, t. ház! csodálatos tünemény az, 
hogy a felséges uralkodóház, mig a spanyol és 
a német birodalmi koronákat birva, hatalmas és 
erős létére kormánya által nem volt képes e nem

zetet a központositás felé irámvozni, bár az a fel
séges Habsburg-ház trónralépté-#fel folytonosan 
állandó czél vala : most, midőn az osztrák csak 
is idegen erővel volt képes e törvényei épségeért 
küzdő nemzetet lefegyverezni, most, midőn Solfe-
rino és Sadova, mint két lidércz ül az osztrák kor
mány szivén, most midőn pénzügyei oly zavar
tak , hogy a belőlök menekülhetést senki sem 
hiszi, most, midőn egyik rendszert a másik után 
volt kényten változtatni, mi a birodalom benső 
nyugalmának épen nem bizonyítéka , most tűnik 

! föl diadalmasan az osztrák kormány rég táplált 
vágyainak reménye nem csak, de ha az ez irányú 
fejlődés ép oly szerencsésen sikerül, mint a kez
det, idő kérdése csak, hogy az öszpontositás tel
jesüljön. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Állítások ezek, s természetesen bizonyításokra 
várnak: sietek hát e kötelességet teljesíteni. 

T. ház! Ki tagadhatja, hogy az 1848-dik évi 
törvények, habár a tökéletesség zenithjét el nem 
érték i s . mindazokat magokban foglalják, mik 
egy nemzetnek politikai kifejló'dhetésére elkerül-
hetlenek? Nevezetesen: parlamentalis kormány, 
nemzeti hadügy, független pénzügy, független 
rendelkezhetés a kereskedelem és ipar felett, hason 
rendelkezhetés a tanügy és sajtó iránt. 

Nézzük már most azon malasztokat, melyek
kel a küldöttségi munkálat nemzetünket boldogí
tani akarja. 

A hadügy dcvalváltatik az ujonczok meg-
I szavazhatás védrendszer megalapitásá-
! r a : minthogy pedig a czélba vett védrendszer, 
| mely remélhetőleg nem sokára a ház asztalára ke-
! rül, az ujonczállitás jogát, mint a megállapítandó 

katonáskodás rendszerével meg nem egyeztethetőt, 
meg fogja szüntetni, a magyar országgyűlésnek a 
hadügyre egyenes befolyása megsemmisül, s a 
magyar sereg fölött, mint a javaslat szériát az 
osztrák hadsereg kiegészítő része fölött, rendelke-
zendik a közös miniszter, mint a királyra ruházott 
hadügyi jogok kezelője. Hogy ily rendszer mellett 
a magyar harczra lelkesüljön, s életét oly érde
kekért, melyek nem az övéi, örömmel áldozza, leg
alább kétséges; hogy pedig ily eset bekövetkez-
hetik, az elfogadandó közös védelem eszméjénél 
fogva, az bizonyítja, hogy ma már a diplomatia 
ügyességétől függ a védelmi harczot támadóra, a 
támadót védelmire átalakítani. Az olasz háború 

| bizonyítja, hogy Ausztria szívesen nem támadott 
volna, s mégis ő támadott előbb, s a védelmi 
harcz támadóvá lett. Harczolni lesz hát kénytelen 
mindazon háborúkban, melyekbe Ausztria magát 
bekeverné, vagy melyeket kezdeményezni jónak, 
lát, s hiszem, nem tévedek, ha a jelen úgynevezett 
restitűtiot is a mondottak következéseinek ismerem. 

A pénzügy körüli jogokat csak kevés rész-
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ben fogja országgyűlésünk gyakorolni. A diplo-
matia s a serege szükségleteire szükséges költségek 
közösen határoztatnak meg ; az indirect adó ne
meinek meghatározása, melyek nagy részét teszik 
az összes adózásnak , közös megállapodás tárgya 
leend; a vámok külön kezelésére kevés a remény, 
minthogy a vámok ki által leendő kezelése szintén 
közösen fog elhatároztatni; s mindezen jogcsonkulá-
sok koronájául nem magunk által egészen függet
lenül, hanem kölcsönös egyezkedés utján elválla
landó államadósságok után járuló kamatösszegből 
évi járulékot vállalunk, s az által is, hogy az ál
lamadósságok tőkéjét megoszthatónak nem véljük, 
az elválaszthatlan és oloszthatlan elv diadalául, az 
öszpontositásnak egy embryoját teremtjünk. 

Meg kell még említenem, hogy a közös ter
heket azon esetre, hahogy az országgyűlések ki
egyezkedni nem tudnának, ő felsége fogja megha
tározni, s azzal a királyi hatalom, mely ugy is tel
jes és korlátlan vétóját gyakorolja, egy nagyfon
tosságú joggal ruháztatik föl. 

Elég legyen ennyit hasonlat kedvéért fölhoz
nom. U g y hiszem, hogy a fölhozottakat az 1848-diki 
törvényekkel, ha összehasonlítjuk, bárki is meggyő
ződhetik, hogy a ház asztalára letett munkálat alap
eszméjét nem az említett 48-diki törvényeknek a ha
ladás értelmében fejlesztése, hanem ellenkezőleg az 
azokban nyert jogoktólnagyban visszalépés képezi. 

Ezen úgy gondolt szükséges visszalépések 
egy részben xígy tüntetnek föl, mint törvényeink
ből származók ; más részben, mint politikai szük
ségesség. Törvényeink között fölhozatik az 1723 : 
1, 2 és 3-dik törvényczikk ; a politikai szükségesség 
erősítéséül pedig az, hogy ő felsége alkotmánynyal 
ajándékozta meg az örökös tartományok népeit. 

A törvénytudományban bizonyára egy uj ta
lálmány ez a származik-féle elmélet. Eddigelé 
azt hittük, hogy a törvény szavainak értelme ma
gyarázható, de a törvény szavaiból nem szár
maztathatni, mert a törvény tételei nem bölcsé
szetijelvek, melyekből egy sor származékot levon
hatni, hanem a törvényhozó akaratának apodicti-
cus kijelentése, s a magyarázat nem származtat
hat, legfeljebb a törvénybe igtatott szavak tűrnek 
értelmezést: azért az 1723-diki törvényczikkekbe 
foglaltakat oda magyarázni, hogy azokból a közös 
védelem eszméje származnék, merőben lehetetlen, 
minthogy azon eszme abban egy szócskával sem 
említtetik; későbbi törvényeink pedig nem a kö
zös kötelezett védelmek, de szabad akaratból tá
madt védelmek eseteinek bizonyítékai. Tehát a kö
telezett közös védelem eszméjére, minthogy az ed
digelé törvényesen nem létezett, bármit is épiteni 
lehetetlen. 

A politikai szükségesség erősítéséül fölhozott 
azon tétel, hogy, mert ő felsége alkotmánynyal 

i ajándékozta meg többi népeit, s ez okból ma már 
'• a personal unió egészben fen nem állhat, ép oly 
j uj, mint az előbbeni állítás. Mellőzve a personal 

unió lehetőségére Deák Ferencz igen tisztelt pest
belvárosi képviselő úr által az 1861-diki ország
gyűlésen fölhozott Svéczia és Norvégia példáját, 
egy kérdést állítok föl. Kérdem, ha az aldunai 
félsouverain országok egyike, vagy többen is ki
jelentenék, s kijelentésöket érvényre emelni is ké
pesek volnának, hogy ők az ausztriai hatalom alá 
akarnának jönni, de csakis a personal unió alap
ján : vajon elutasittatnának-e azért, mert ő felsége 
alkotmánynyal látta el tartományait, s ez okból a 
personal unióval való összeköttetés lehetetlen? Bizo
nyára el nem utasíttatnának, mert a personal unió 
lehető, csak akarni kell, s el is érhető türelemmel; 
de ha örökségünket lassankint odaadni képesek 
vagyunk, s a helyett, hogy tűrve, szenvedve vív
mányainkat tántoritlanul követeinők, e nemzetet 
egy sisiphusi munkára kárhoztatjuk, akkor bizo
nyára se a personal unió el nem érhető, se a 
nemzet jövője. Nem a haladás ez, hanem egy hely
ben való rotatio. (Helyeslés szélső bal oldalon.) 

Szükséges még, hogy állításaim bizonyítékául 
röviden a következendőket fejtegessem: fog-e ez 
uj alkotmánynyal nemzetünk kielégíttetni? kivihe-
tő-e e munkálat úgy a mint van ? igaz-e, hogy e 
munkálat az öszpontositást elősegíti ? 

Ú g y vélem, hogy a jogvesztés senkinek sem 
kedves, főleg akkor, midőn a jogvesztéssel anyagi 
jóllétünk emelésére semmi kilátás. A túlságos adó 
végkép kizsákmányolta hazánkat, s míg Ausztria po
litikájánakvezérelve régi történelmi nagysága leend, 
addig a katonáskodásra költekezés csak szaporod-
hatik, befektetésekre marad semmi : s igy ábránd 
csak az, hogy a terhek kevesbülni fognak. A bei-
kormányzat körüli megtakarítások, minthogy kö
zéposztályunk nagyon elszegényedett, kikből pe
dig a megye hivatalnokainak nagy része kikerü-
lend, félhető, hogy a kormányzottak károsodásá
val fog létesíttetni. Igen t. kereskedelmi miniszter 
úr pedig korlátozott hatáskörénél fogva, hogy fog 
minket az adófizetésre képesebbekké tenni? én 
legalább jelen politikai viszonyok között — mi
dőn Ausztriának több ellenségei vannak, mint ba
rátai •— el nem képzelhetem: s ez okból is teljes 
meggyőződésem, hogy az újdonság mámora hamar 
elrepül s a csalódások szokásos resultatumai el nem 
maradhatnak. Meg fog erről előbb utóbb mindenki 
győződni, hogy Magyarország csakis a personal 
unió alapján, miből az állam nagy érdekeinek füg
getlen kezelése következik, kielégíthető. 

Hogy e munkálat ágy, mint tervezve van, alig 
kivihető, onnan gondolom, mert az uralkodó többi 
országainak is belenyugvása szükséges; már pedig, 
hogy azok a paritás elvét elfogadják, bizonytalan ; 
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bizonytalan pedig azért, mert szám szerinti nagy 
többségök mellett ez oldaloni igazuk alig tagad
ható ; ha pedig el nem fogadják, s netalán népes
séghez mért delegatió jönne létre, állandóan mino-
rizáltatunk, s ez esetben királyunk mellé még egy 
souveraint nyerünk az uralkodó többi országaiban. 

Tudom, hogy erre az a felelet, hogy az nem 
történhetik , mert ha a paritást el nem fogadják, 
az egészből semmi sem lesz. Erre pedig én igen t. 
i gazságügy miniszter űr mondatával válaszolok: 
quid tunc? Hisszük-e, hogy az esetben 48-diki tör
vényeink maradhatnak? Adja Isten! de nem va
lószínű a mostani uralkodó meggyőződések számba 
vételével. .Azt hiszem, hogy a modifieatió terére 
fogunk tereltetni, s a látszólagos nyeremények 
nem fognak risquiroztatni aprólékosaknak látszó, de 
nagy horderejű változásokért. P . o. eltérve a pa
ritás kérdésétől, ha a delegatió, két teremben tanács
kozása helyett, kényelem, czélszerüség tekintetéből, 
a szokásos „szabad nemzet szabad nemzettel/ ' meg-
óva mindenik rész, teljes függetlenségi phrazisok föl-
használata mellett, egy teremben való tanácskozás 
igényeltetnék, vagy a budai hadparancsnokság 
aggodalmatlanná még nem vált parancsának tar
talma szerint,a magyar ujonczok nem csak a magyar 
ezredekbe soroltatása követeltetnék: vajon a mun
kálatot, kérdeni, egészben elvetné-e a t. ház? Ha 
nem, mily közeledés az öszpontositáshoz ; ha igen, 
Ausztriának az adottak visszavonása mellett is két 
nyereménye okvetlen maradna: az országgyűlés 
általi elösmerése a közösség elvének, és az 1848-
diki törvényektől való eltérés. Ezekből láthatni, t. 
ház! mily ingoványos tér az, hova a küldött
ség helyezkedett. 

De tegyük föl, t. ház! hogy a munkálat zöld 
ágra vergődik. Vajon tagadható-e ez esetben is, 
hogy az öszpontositás felé nem csak gravitál, ha
nem részben meg is állapítja azt, s azzal együtt 
törvényes függetlenségünknek véget vet ? Hiszen 
a sereg közössége, a főbb érdekek fölötti közös hatá
rozat, s országgyűlésünknek azon állása, hogy az 
állam magas érdekeibe csak mint választó foly be, 
talán csak nem a persona! unióból folyó dualismus 
előnyére szolgál, de egy még nem tökéletesített 
öszpontositásnak képletei, a leiratokból csak most 
tünedező határozott öszpontositási vágyak? A 
birodalom jövő kormányzatának complieált volta 
s a terheknek a kormányzat egyszerűsítése által 
remélhető kevésbülése, s azon eshetőségek, melyek 
a külön érdekű kiküldöttek tanácskozásai viszályá
ból kifejlődhetnek,s fejleni fognak, aligha nem a szár-
maztatási theoria nyomán az öszpontositáshozi vá
gyakatannyival erősebben fölébresztendik,mennyi-
vel a munkálatban foglaltak az azokhoz való remény 
teljesülését nagyban elősegítik. Vajon csalódnak-e 
tehát azon centralisták, kik e munkálatot másnak ' 
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nem, mint teljes öszpontositásra vezető átmenet
nek tekintik? 

Ezek azok, miket fölállított tételeim, s beszé
dem elején elmondott állításaim bizonyítására föl
hozni jónak láttam. 

T. ház! Előadott meggyőződésemből termé
szetesen következik, hogy a küldöttségi. munká
latot tanácskozás alapjául nem fogadhatom el, sőt 
annak szükségességét s hasznosságát kétségbe vo
nom : mert függetlenségünket nagy részben föl
adja; mert politikai s történeti multunknak az 
1848-diki törvények nagy értékes részét megsem
misíti , s ez által mintegy fényétől fosztja meg; 
mert a delegatiók közösségi elvei a centralisatiót 
mozdítják elő; mert minisztereink egyikének, a 
honvédelminek, hatáskörét zérusra sülyeszti, ke
reskedelmi s pénzügyi minisztereink hatáskörét 
pedig nagy csonkitásnak teszi k i ; s nem végre 
azért, mert őseink negyedfél század alatt mindig 
e munkálatba letett elvek s következéseik ellen har-
czoltak. Jól ösmerték ők hazánk álláspontját, s ös-
meretökből keletkezett hitök mellett tanúskodik 
a történelem, s teljesen hiszem, hogy hitök jelen 
esetben igaznak fog bebizonyosodni. (Éljenzés a 
bal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Somssich Pá l ! (Hall
juk! Halljuk!) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház ! A napi renden 
levő tárgyhoz igen kevés mondani valóm van. Én 
nem tartok panegyrist a bizottság munkálata fö
lött ; de azt mondom, hogy ez az egyedüli, mely 
az előttünk álló szövevényes kérdést megoldja, és 
mint ilyent, a t. ház figyelmébe és pártolásába 
ajánlom: mert ez az egyetlen, mely hazánk ősi 
alkotmányát a jelen kor követelményeivel ösz-
hangzásba hozza, s mint ilyen, szemügyre vévén 
a lehetőség és lehetetlenség határait, ezeken belül 
oly javaslatot állit föl, mely bennünket nem csak 
a jelen ideiglenes állapot sorvasztó helyzetéből ki
emel, hanem egy szebb jövő iránt táplált remé
nyeink valósulásának lehetőségét is magában 
foglalja. 

A kisebbségi vélemény nézetem szerint a 
kérdést nem oldja meg : oly gyakorlati eljárást 
nem formuláz, mely akár az 1723-diki törvények-
ijen kimondott, vagy azokból következő kölcsönös 
kötelezettségeinket, akár az 1848-diki 3-dik tör-
vényczikkben megállapított befolyásunkat bizto
sítaná. 

A mit a kisebbségi vélemény kimond, az a 
nemzetközi viszonyokban bármely idegen hatal
makra alkalmazható, és mint ilyen, magában ér
tetik; de Magyarországnak és áz összes örökös 
tartományok közötti viszonyoknak már csak azért 
sem felel meg , mert se a közbiztonsági, se az 
együtt birtoklási, se végre a fejedelmi jogoknak 

45 
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védelmére szükséges eszközöket se nem szabá
lyozza, se körül nem írja. 

A kisebbség véleménye nem más, mint egy 
szövetség, egy szövetségnek tervezete, melyet kü
lön hatalmasságok időről időre köthetnek és az 
idő lefolyásával ismét fölbontathatnak. A mi vi
szonyaink ő fölsége uralkodása alatt álló többi 
országaihoz nem ilyenek, mert nem múlékonyak; 
a pragmatica sanctió szerint olyanok, melyek 
nem időnkint változó és ingadozó, hanem állan
dóan szabályozott eljárást föltételeznek. A kisebb
ség véleménye pedig erről nézetem szerint sehol 
sem gondoskodik, sőt a hetedik szakaszban ki
mondott kötelezettséget, melyben fölemlíti a föl
irat ezen szavait: „Nem akarhatja az országgyű
lés, hogy a sanctió pragmaticának fő czélja, a kö
zös biztonság, elér hetién legyen," a 3 5-dik szakasz
ban meghiusítja az által, hogy az ezen közbizton
ságra szükséges eszközöknek kiállítását kizáróla
gossággal Magyarországra ruházza, és igy a kö
zös biztonságot kölcsönös védelem helyett külön 
védelemre alapítja. 

Épen ilyen mind az, mit a kisebbségi véle
mény a kereskedésről, és egyéb, az együtt mara
dás és együttélésből következő közös érdekű ügyek
ről mond. Mindezek pusztán szabad egyezkedések 
utján, és csupán precarius időre javasoltatnak 
köttetni, melyek az együttmaradást se nem biz
tosítják, se pedig különösen nem óvnak meg 
azon súrlódásoktól, melyek ily állapotban termé
szetesen bekövetkeznek. 

Ezek rövid nézeteim a bizottság munkálata, 
és a mellé csatolt kisebbségi vélelem fölött. Ezen 
indokokból ajánlom a t. ház figyelmébe és párto
lásába a bizottság többségének véleményét, és ké
rem a kisebbség véleményét mellőztetni, mint a 
czélnak meg nem felelőt és különösen a kitűzött 
kérdést meg nem oldót. 

Ezzel be is fejeztem volna magára a napiren
den levő tárgyra vonatkozó mondandóimat, ha 
több tisztelt szónoktól olyanokat nem hallottam 
volna, mikre igénytelen észrevételeimet meg
tenni és válaszolni meg fogom kísérleni. (Halljtik! 
HáUjuTc!) 

Keglevich gr. képviselő társunk előadásában 
több szép eszme mellett két állítást hozott föl : az 
egyik nemzetközi ügyü, a másik magánjogi. Az 
utóbbiban édes örömest osztozom vele, abban t. i., 
hogy vissza levén éllitva hazánk alkotmánya, tör
vényes kormányzatunk alatt vérünket és életün
ket a törvényes fejedelemnek föláldozni mindig 
készek íeendünk. A másik az, hogy az Ausztriával 
való kapcsolat Magyarországra nézve nem üdv
hozó, és hazánknak nem fogna szerencsés jöven
dőt biztosítani, különösen ama nagy fontosságú 

katastrophák után, melyek délen és éjszakon be
következvén, magának a birodalomnak jövőjét 
igen precariussá teszik. A világeszmék ellen 
ugyanis — ugy mond ő — küzdeni híjába; a his
tória bizonyítja, hogy azok minden korban és 
mindig áttörtek és túlhatoltak az eléjök gördített 
nehézségeken. Felelhetnék erre azzal, hogy mi a 
szerencsétlen háború előtt szintúgy, mint a sze
rencsétlen háború után, nem követeltünk egyebet, 
mint törvényes alkotmányunk helyreállítását, és 
hogy ma sem követelünk egyebet. Azonban 
kész vagyok opportunitási és czélszerüségi szem
pontból is e nézetet fölfogni, és azt mondom, hogy 
én az erős, a Németországban nagyhatalmú Auszt
riával sokkal veszélyesebbnek tartanék bármi 
szoros kapcsolatot, sőt inkább látom fenyegetve 
relatíve gyöngébb nemzetünk függetlenségét, mint 
a megtört, meggyöngült, és igy Magyarországra 
sokkal inkább támaszkodni kénytelenített Auszt
riával. (Helyeslés a középen.) És azért, bármi le
gyen Ausztriának jövője, az engem a törvényes 
kapocsnak helyreállításában nem szabályoz: mert 
természetesen, ha Ausztriától jövőben elszakadná
nak tartományok, mint most elszakittattak, azok 
a pragmatica sanctió tárgya lenni megszűnvén, 
rajok Magyarországnak védelmi kötelezettsége 
megszűnnék, és ha csak egyedül Magyarország 
maradna az uralkodó ház birtoka, annak önmaga 
fölötti tökéletes kizárólagos rendelkezési joga sen
ki által kétségbe nem vonathatnék. 

A legsúlyosabb vádakat a bizottság munkálata 
ellen Madarász képviselő társunk hozta föl, nem 
annyira beszédében, mint inkább a múltkor be
adott indítványában. 

Indítványának tételei nézetem szerint részint 
alaptalanok, részint elferdített magyarázatból kö
vetkeznek. Nem helyesek minden esetre azon vá
dak, melyek abban a bizottsági munkálat ellen föl
hozatnak, mert igazolva nincsenek. 

Az indítvány első pontjában az mondatik, 
hogy az egyetlen törvényes kapocs Magyaror
szág és a többi országok között ő felségének a fe
jedelemnek ugyanazonossága. Mellőzvén azt-, hogy 
ezen kitételt a tul oldalról gyakran hallom, a nél
kül, hogy azt valaki praecise definiálta volna, azt 
kell megjegyeznem, hogy ebből, t. i. a fejedelem 
ugyanazonosságából, mint fő kapocsból, szükség
kép még az együtt birtoklásnak és az együtt bir
toklást megvédő kölcsönös védelemnek kötelezett
sége is következik. És ezt nem én következtetem, 
nem én magyarázom, mint Madarász képviselő 
társam monda, hanem benne találom az 1723-diki 
törvénynek első czikkében. Madarász képviselő tár
sam igen szeret a törvények magyarázgatásánál a 
törvényhozás okaira és czéljára hivatkozni: tessék 
elolvasnia az 1723-dik első törvényczikknek beve-
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zetését, mely így hangzik: „pro stabilienda omnem 
in easum contra vim etiam externam unione." Ez 
elég világosan kimondja a közbiztonság tekintetéből 
való együttességet a közvédelemben, mi által egy
szersmind meg van czáfolva indítványa második 
pontjának azon állitása is, mely szerint az l723- ik 
törvényekből vagyis az u. n. sanctió pragmaticá-
ból nem következnék Magyarországnak kötelessé
ge az osztrák örökös tartományokat védelmezni. 
Utasítom képviselő társamat e tekintetben az 
1715-dik 8. törvényczikkre, melynek czime : „De 
insurrectione, et contríbutione", melynek 2-dik 
§-a azt mondja , hogy miután a nemesi fölkelés 
többé nem felel meg és nem védelmezheti eléggé 
az országot, állandó katonaság állittassék föl, és 
erre a szükséges zsold fizetésére a rendes adó is 
megemlíttetik, és csak az köttetik ki, hogy ezen 
adó mindig az országgyűlésnek tárgya legyen, és 
csak is rendkívüli esetekre, midőn nem volt idő 
országgyűlést összehívni, mondatik meg, mi módon 
lehet rendkívül intézkedni. De ezen kötelezett
séget soha nem tagadták őseink : minden törvé
nyeinkben 1715-től kezdve egész alegujabbakig,me-
ly ékben akár subsidiumot, akár ujonczokat kért a 
kormány, az ország csak azt követelte, hogy ezen 
ajánlás mindig az országgyűléssel közlendő szük
ségnek kimutatása után, és soha annak mellőzésé
vel vétessék igénybe. Tehát a kötelességet nem 
tagadta meg, hanem csak azon módhoz ragaszko
dott féltékenyen, melyen e kötelezettségét alkot
mányosan gyakorolhassa. 

A negyedik pontban azt mondja az indítvány, 
hogy Magyarország véréről és vagyonáról jogosan 
más senki sem rendelkezhetik, mint törvényes or
szággyűlése. Ez tökéletesen igaz; és ki volna ma
gyar ember, ki ezt tagadná? ki volna magyar em
ber, ki ezt jövőre fentartani ne akarná ? De kér
dem, a bizottság munkálatában nincs-e az ujonez-
ajánlás joga egyenesen és kizárólag Magyaror
szág országgyűlésének fentartva? Ha pedig e jog 
fen van tartva, az erre szükséges költségeknek meg
szavazása több-e, mint puszta kiszámítás, melyet 
a delegatiók közös egyetértéssel fognak teljesíteni, 
úgy mint a t. ház bármely szövevényesebb dolog 
könnyebb elintézését gyakran küldöttségre szokta 
bizni? És ezzel kapcsolatban már előzőleg is felel
hetek Kállay képviselő társunk azon állítására, 
hogy a védrendszer megállapítása alkalmával Ma
gyarország ujonczállitási joga meg fog szűnni. Ezt 
tagadom. Az ujonczállitás szabályoztatni fog, de 
annak évenkinti megajánlási joga ezentúl is kizá
rólagos joga marad az országnak; és ha az or
szággyűlés e jogánál fogva az ujonczállitási bár 
mikor is megtagadná, kérdem, a delegatiók a költ
ségeket kinek és mire ajánlanák meg? (Elénk tetszés 
a középen?) 

Az invítvány 5-dik pontja az állítja, hogy 
Magyarország államhitele nem azt követeli, hogy 
az osztrák örökös tartományok császárjának kor
mánya által tett adósságot közösen vállalja el 
azért, hogy általa Magyarország is tönkre jusson. 
Bátor vagyok kérdeni, hol terveztetik ez a bizott
ság javaslatában? Méltóztassék annak 53 , 54. és 
55-dik szakaszait elolvasni, és azok elsejében azt 
fogja találni, hogy semmire sem vagyunk kötele
sek, a másodikban pedig az mondatik, hogy csak 
méltányosság alapján, politikai tekintetekből nyi
latkozunk készeknek megtenni, mit tehetünk, hogy 
ő felsége többi országainak jólléte és azzal együtt 
a mienk is össze ne roskadjon. Hol van itt kimond
va a közös elvállalás, vagy egy oly mennyiségnek 
elvállalása, mely alatt az ország leroskad? (He
lyeslés a középen.) A nemzet szabad egyezkedésének 
van fentartva annyit elvállalni, a mennyit e te
kintetben czélszerünek tart. 

Az indítvány 6-dik pontja a legélesebb, és 
benne sok vádak, fölötte sok gyanusitások foglal
tatnak. Én az illetők szándékát soha sem gyanúsí
tom; de objective, úgy mint előttünk fekszik, azt 
állítom, hogy ezek gyanusitások, és oly vádak, 
melyek egyátalában alaptalanok. 

Vegyük először is etételt: „A közös ügyek terem-
tésévelhazánkfüggetlenségemegsemmisűl."Aközös 
ügyeket a közös érdekek teremtették, nem mi, nem a 
bizottság. (Élénk helyeslés akÖzépen.J A közös ügyek a 
sanctió pragmaticában nyertek legelső törvényes 
kifejezést, és utóbb az 1848-diki 3. törvényczikk 
alapította meg azokat. (Elénk mozgás a bal oldalon. 
Elénk tetszés a középen.) Méltóztassanak az 1848-
diki 3. törvény czikk 13-dik szakaszát elolvasni. Ez 
így hangzik: „Aminiszterek egyike folyvást őfel
ségének személye körül lesz; mind azon viszonyok
ba, melyek a hazát az örökös tartományokkal kö
zösen érdeklik, befolyván, azokban az országot 
felelősség mellett képviseli," Tehát a közösen ér
deklő viszonyokba „befolyván", nem „intézked
vén", a mi közösséget föltételez, „képviseli" az 
ország érdekeit, és nem „határoz" azok fölött ki
zárólag. Ha az 1848-diki országgyűlés e közössé
get a sanctió pragmaticából kifolyó közös ügyek
re nézve nem ismerte volna el, nem lett volna 
szükséges a 6. és 13. szakaszt elkülönözve alkotni, 
hanem a 6. szakaszban soroltathattak volna el 
ezen ügyek is, és azt mondhatta volna a törvény, 
hogy ő felsége ezekről is, mint a többiről, minisz
terei által intézkedik. De a 48-diki törvényhozás, 
ismervén azon közös viszonyt, mely historiailag 
házomszáz év alatt fejlődött ki, melynek alapja a 
sanctió pragmaticában van letéve, szükségesnek 
tartotta contradistingualni ezeket amazoktól, és kü
lön szakaszokban felettök különbözőleg rendelkezni. 
E vádat tehát a többség nevében is visszautasítom. 

45* 
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E pontban továbbá az mondatik: „A közös 
delegatiók által az országgyűlés önrendelkezése 
semmisül meg." Igen könyü és plausibilis azt mon
dani, hogy mivel valami fölött mással egyetértve 
intézkedem, e fölötti független intézkedési jogomat 
föladtam. Az alárendeltség és egyenjogúság között, 
a bizonyos közös érdekű dolgoknak föladása és a 
között , ha azok iránt valakivel, ki azokban 
nekem szintén kölcsönös viszonszolgálatokat tesz, 
kölcsönösen intézkedem, igen nagy a különbség. 
(Helyeslés a középen.) Ha szomszédommal vagy bár 
kivel bizonyos czélra szövetkezem,és ebben állan
dó kölcsönös kötelezettségeket vállalok, melyek
nél fogva 6' szintén tartozik nekem viszonszolgá
latokat tenni': ezt alárendeltségnek nem tartom. Nem 
tartom ezt annak annál kevésbbé, mert ezen kö
zös viszonyok kezelését törvényesen megalapította 
az 1723-dik első és második törvényczikk, törvé
nyesen kifejezte az 1848-dik 3. törvényczikk; és 
ha a tisztelt ház nem küldött volna ki bizottságot 
a közös érdekű ügyek mikénti kezelésének kidol
gozására, most, midőn az 1848-diki törvények is
mét helyre vannak állitva, azok 3. czikke 13-dik 
szakaszának értelmében kellene ilyent kiküldeni. 
Ezen törvényczikk ugyanis csak az elvet mondja 
ki, csak a magyar miniszternek jogát tartja fen oly 
ügyekre nézve, melyekkel az ország eddig de facto 
nem bírt, hogy azokba befolyjon és az országot 
képviselje ; a miként, és a dolog concret formulá-
zása pedig abban nincs kifejtve: és ezt kidolgozni, 
most, midőn az alkotmányos élet föléledt, nekünk 
kötelességünk. (Tetszés a középen) 

Az indítvány 7-dik pontjában ez mondatik : 
vTekintve az 179 °/, t. czikk rendeletét, törvénye
ket hozni, eltörölni és magyarázni a törvényesen 
koronázott király és törvényes országgyűlés jogo-
sitvák közösen." Ha nem tudnám, hogy azon urak, 
kik ez indítványt beadták, mennyire búvárkodnak 
a, magyar históriában, és mennyire ismerik azt, va
lamint a magyar törvényeket is, kénytelen volnék 
Őket e pontra nézve oda utasítani, keressék föl 
törvénykönyveinkben az antecoronationalis arti-
culusokat, és nézzék meg, a koronázás előtt hány
szor történt egyezkedés, az országgyűlésnek föl
terjesztése, a fejedelem részéről beleegyezés, vagy 
visszautasítás, szóval megállapodás, mely termé
szetesen csak akkor vált törvénynyé, midőn a 
megkoronázott király azt szentesi tette. Ha nem 
sérteném meg azon urakat , ezt akadékoskodás
nak kellene tekintenem, mert lehetetlen , hogy 
ne tudják, hogy ily eljárás a magyar törvény
hozásban nem szokatlan, (Ugy van! a középen.) 
Legújabban 1790-ben, midőn antecoronationalis 
articulusok nem hozattak ugyan , hány fölirat 
és leirat váltatott, míg végre előleges megálla
podás történvén, a koronázás után ezekből ké

szültek a szabadságainkat leginkább biztosító tör
vények. 

Természetes, hogy az elmondottak után Ma
darász képviselőtársam javaslatát nem tartom elfo
gadhatónak. 

Csak még egy észrevételt teszek. (Halljuk! 
HaüjuJc!) Az indítvány végszavai azt állítják, hogy 
„miután a bizottság többségének munkálata alkot
mányunkat megrontja, Isten és a világ, választóik 
és Magyarország előtt ellene nyilatkoznak. t í Tisztelt 
képviselőtársam beszédében egy lelkiismere tes kér
dést intézett hozzánk. Engedje meg, hogy.e kér
dést viszonozzam, s azt kérdjem tőle: tegye kezét 
szivére, és mondja meg, ha e munkálat — úgy a 
mint tervezve van — Isten segedelmével életbe 
lép, ha Magyarország felelős kormányzata nem lesz 
irott malaszt, hanem tettleg, mint reméljük, való
sul, gyakorlott-e Magyarország azon három száz 
év óta, mióta az osztrák ház uralkodása alatt áll, 
valósággal valaha annyi alkotmányos jogokat, 
folyt-e be valaha a külügyekre, a pénz-és kereske
delmi ügyekre oly mértékben, mint fogna befolyni 
akkor, ha einunkálat életbelép? (Viharos tetszés 
a középen.} És ha nekem a t. képviselő úr ki tudja 
mutatni, hogy igen, akkor arra kérem, ne marad
jon a negatió terén, hanem lépjen fel concret for
mulázott javaslattal, hogy ahhoz hozzászólhassunk. 
Tudom én azt, hogy Coriolántól azt követelte 
anyja, haljon meg a hazáért, és mentse meg azt; 
és ha t . képviselő társunk azt mondotta volna, hogy 
neki, nekünk, sőt ezreknek meg kell halni, hogy 
a haza megmentessék, követném példáját. De ha 
csak a negatio terén marad, nem gondolva azzal, 
vajon él-e a haza, avvagy meghal-e, ezen politikát 
nem helyeslem, nem is követhetem. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Sok jegyzetem van még t. képviselőtársunk 
előadására, de a többek között még csak egyre aka
rok válaszolni. (Elénk fölkiáltások: Halljuk ! Hall
juk!) Azt monda, ha a modern haladás absolut 
irányban vezet, az nem kifejlődés, hanem vissza-
menés, és ez esetben inkább dicséri a XIL és XI I I -
dik század korát, melyből Anglia magna chartát, 
Magyarország András arany bulláját képes fölmu
tatni. Minden kornak megvannak sajátságos bűnei, 
sajátságos érdemei és előnyei, és azért alig hiszem, 
hogy tisztelt képviselőtársam jól megfontolta, mit 
mondott,. mert akkor egyszersmind azon kort kel
lene visszakívánnia, melyben a nyers erőszak ököl
joga divatozott. (Elénk helyeslés a középen.) 

T. ház! Mindezeket valóban nem viszkéteg-
ségből, nem azért mondottam el, hogy több vagy 
kevesebb sikerrel válaszoljak, nagyobb vagy ki
sebb szerencsével czáfoljam meg az előadottakat; 
hanem azért, mert tudom, minő figyelemmel kisér 
a haza minden szót, mely e helyen mondatik, s tu-
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dom, hogy kivált oly ügyesen szerkesztett beszé
dek hatást szülnek; amennyiben pedig e hatást 
károsnak tartom, ismertem kötelességemnek azt 
beszédem által paralysálni. És azért bocsásson meg 
a t. ház, ha idejét igénybe venni bátor voltam, és 
ha kérem, méltóztassék a bizottság többségének ja
vaslatát a részletes tárgyalás alapjául átalánosság-
ban elfogadni. (Hosszas, élénk éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Simonyi La
jos báró! 

S i m o n y i LajOS b . : Tisztelt képviselők! Most, 
midőn Magyarország törvényes alkotmányának 
gyakorlatában tovább nem gátoltatván, annak jo
gos birtoklásába ismét belépett, ő" felségének bölcs 
elhatározása, a kényszerítő körülmények s több 
jeles honfitársunk sikerdus közreműködése követ
keztében : az e fölötti örömnek nem voltak azon 
riadó jelenségei, mint azt sokan várták s talán re
mélték. Ennek egyik oka az, hogy a nemzet alkot
mányától hosszabb éveken át megfosztatván, tűrni 
megtanult, elvesztve az ifjúság zománczát, teljes 
koruságát érte el. Mert a nemzetek szenvedések 
által — ha azokat túlélni képesek — érlelődnek 
meg, s azért oly könnyen lángra gyúlni vagy lel
kesülni nem képesek ; de akaratjok annál erősebb. 
Az öröm ezen higgadt, de őszinte érzete nyilvánult 
minden arczon; de a vizsgáló figyelmét nem ke
rülheti ki az, hogy mindamellett mindegyiken van 
egy komoly vonás, minden ajak aggodalmakat is 
nyilvánita, mindenki gyanakodva néz a jövőbe. 
Miért e félelem? Nincs-e alkotmányunk visszaál
lítva, nem biztositja-e azt a fejedelmi szó ? Ez mind 
így van; de sajnos, hogy mindamellett ezen félelem 
igazolt. Mert a szomorú múltból és saját tapaszta
latainkból merítve, tudjuk azt, hogy létezik a mo
narchiában egy hatalom, mely sokszor erősebb 
volt a legfőbb hatalomnál, mert meggátlá ezt adott 
szava beváltásában; mely a monarchia fentartó-
jának állítja magát álnokul, pedig csupán önérde
két követve, annak legnagyobb ellensége; mely 
maga láthatlan, de azért lételét a leégett falvak, a 
kiölt családok, a kiontott sok vér, és a sokszor 
egymás ellen lázított testvérnépek eléggé bizonyi-
ták. Ezen hatalomnak, hála Istennek, nincs ma
gyar neve, mért ezt reactiónak hívják. Ha e hata
lom még- most is létezik, akkor még sok szenvedés 
vár ránk, s ezen monarchia alig fentartható. Ezen 
hatalom ellenében csak egy biztos védpaizsunk 
van : és ez fejedelmünk jellemszilárdsága, mely 
iránt hódolattal teljes bizalommal kell, hogy vi
seltess ilnk-

Ezen előbbi két okon kívül, melyek alkot
mányunk visszaállítása fölötti örömünket csök
kenték, van egy harmadik, mely nem higgadtság
ból, vagy, reméljük, alaptalan gyanúból ered, ha
nem positiv tényen alapszik: és ez a 67-es bizott-
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ság többségének munkálata, mely aggodalommal 
tölt el mindegyikünket, azokat, kik ellene, azokat, 
kik mellette nyilatkozandanak. A különbség csak 
az, hogy az egyik fél azt mondja, hogy alkotmá
nyunk helyreállításáért adott ezen áldozat meg
hozható, ámbár nagy ; a másik fél azt mondja, hogy 
meg nem hozható, mivel veszélyes. Egy alapos 
ok van, mely bizalmat költ az ország nagy részé
ben ezen munkálat iránt, mely ránk is nagy ha
tást gyakorol : s ez azon tudat, hogy azok, kik 
ezen munkálatot szerkesztették, oly férfiak, kik
nek hazaszeretetét kétségbevonni nem lehet; ha 
azonban valósulnának aggodalmaink, tapaszta-
landjuk azt, hogy a legtisztább szándék is nagy 
veszélyt okozhat egy országnak. 

Ezen munkálat további támogatása alkalmá
val mondatik, hogy igaz, nem tökéletes, mert egy
részt az alkotmányos fogalmakat, másrészt az önál
lóságot sérti, de mondjon valaki jobbat:- A kisebb
ség által beadott javaslatot jobbnak tartom, mert 
az nem állítja föl se a fejedelem absolut döntő el
határozását, se az országgyűlésen kívül álló dele-
gatiót; nem veszélyezteti hazánk jogait egyik 
irányban se ; s hogy e mellett a monarchia fentar-
tása is biztosabban eszközölhető, későbben fogok 
ügyekezni bebizonyítani. 

Fölemlittetik továbbá, hogy a szomorú hely
zetből kibontakozás végett ezen áldozatot ineg-
kell hoznunk. Ezen ok az októberi diploma mel
lett is fölhozatott. Ha mi ezen érvet akkor elfogad
juk, ma Magyarország nem egyéb, mint Ausztriá
nak egy alárendelt tartománya. Milyen jó, hogy 
ezt nem tevők. 

Somssich képviselő úr ezen többségi munká
lat pártolásánál különösen nyilvánította azt, hogy 
Magyarország jogaiból nem ad föl semmit. Én az 
ellenkezőt hiszem, és azért ezt nem pártolhatom. 
Mert minden alkotmánynak alapföltétele az, hogy 
ujoncz- és adómegajánlási joggal biijon. Az első 
némileg meghagyatik nemzetünknek; de az adó
megajánlási joggal hazánk csak igen csekély rész
ben birand: mert a legfőbb kiadások fölött, mi
lyenek a külügy kezelésére vonatkozók, és különö
sen a hadi adó, nem a magyar országgyűlés, ha
nem a delegatió fog határozni; és ezen összegről 
nem a magyar pénzügyminiszter a magyar or
szággyűlésnek, hanem a birodalmi közös pénzügy
miniszter a delegatiónak leend felelős. Igaz, hogy 
e javaslat szerint az évi pénzügyi előirányzat az 
országgyűlés elé fog terjesztetni; de az ennek fő ré
szét nem változtathatja meg, ezt csak tudomásul 
kell vennie, egyedül a többlet fötött rendelkezik. 
Ezen állapotot igen könnyen és röviden lehet ele
mezni. Azon joggal birand e tekintetben az ország
gyűlés, a milyennel eddig a megye bírt : a hadi
adóról más rendelkezik, a cassa demesticára szűk-
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ségés összeget ö vetheti ki, ő kezelheti, és az ösz-
szes adó behajtása az ő kötelessége. Eszerint a ma
gyar pénzügyminiszternek fő föladata lesz, hogy 
az adót beszedje, annak legnagyobb részét a biro
dalmi közpénzügyminiszteniekfölküldje, és legfon
tosabb kiadásokban nem gazdálkodhatván, leg
alább házi kiadásunkat, legnagyobb fukarsággal 
kezelve, szegénységünket takargassa. E javaslat 
szerint, kardunkat érintheti ugyan kezünk, de zse
bünkbe más is belenyúlhat. 

Bánó képviselő úr e munkálat pártolása al
kalmával nyilvánitá azon érvet, hogy : vagy nem 
birand a delegatió életrevalósággal, és akkor fölös
leges minden aggodalom; vagy keresztülvihető 
ezen intézmény, és akkor legezélszerübben kezel
heti a közös ügyeket. Ezen okoskodást elfogad
va, azt válaszolom, hogy: ezen intézmény vagy 
nem birand életrevalósággal, és akkor hasztalanul 
áldozta föl a nemzet azon jogát, mely szerint sorsa 
fölött egyedül ő maga rendelkezik; vagy keresztül
vihető, és akkor Magyarország önállósága veszé
lyeztetve van. Ezen delegatió vagy olyan leend, 
mint egy csemete, mely kiszárad, és akkor kárba 
megy a rá pazarolt fáradság; vagy olyan leend, 
mint a tölgy, mely a többi növényektől elvonva 
az éltető nap sugarait, ezeket elébb eltörpíti, azután 
kipusztítja. I ly sors várhat hazánk alkotmányára. 

Majd két évtizeden át daezolt a nemzet az ab-
solut hatalomnak akkor még meg nem tört erejé
vel szemben, és le nem győzetett általa: mert volt 
e nemzetben haza iránti hűség; "volt egy bölcs ve
zetője ; de ne feledjük a -harmadik tényezőt, voltak 
törvényei, melyek sértetlenül fentarták a haza ön
állóságát és függetlenségét. Jöhetnek még ily ne
héz idők ránk. Azt hiszem, nem alszik ki addig e 
nemzetből a hazaszeretet; a gondviselés adhat is
mét egy bölcs vezetőt; de mind a mellett nem 17, 
de egy évig sem leend képes a nemzet ellenállni, 
mert a harmadik tényező hiányozni fog. A közös 
minisztérium és delegatió alapján pedig ezt többé 
hasonló támadásoktól megvédeni nem lehet. 

Hogy Magyarország eddig is, annyi viszon
tagságok után, a népek sorában áll, egyedül annak 
tulajdonithatja, hogy határtalanul ragaszkodott tör
vényes önállásához és függetlenségéhez. Ezen val
lásos ragaszkodásnak leghívebb kifejezője az 1791 
X. t. ez. Ezen országgyűlés rendéi között, kik ama 
hires alaptörvényt hozták, a delegatió eszméje alig 
nyert volna többséget. A közös fejedelem alatt két 
államból alakult monarchiának fönmaradását őszin
tén óhajtom. Van e monarchiának biztos alapja: a 
trón iránti kötelesség és a kölcsönös érdekek. Ezen 
erős kapcsot mással fölcserélni nem szabad, nem 
lehet; ennek erősítésére még másikat mellékelni 
nem csak fölösleges, de káros. A pragmatica sanc-
tióban megállapított uralkodó családi ágak kihal

tával Magyarország ismét belép szabad királyvá
lasztási jogába. Hiszi-e valaki, hogy ez esetben a 
delegatió képes leend e két államot együtt tartani ? 
Vagy ha az érdekek merő ellentétbe helyezve egy
mással, ezen folytonos küzdés következtében végre 
elgyöngülve, összeroskadna ezen monarchia, meg-
birná-e ezt gátolni a delegatió ? Én nem hiszem 
ezt: s ezért a delegatió rendes viszonyok között az 
önállóságot sértő gá t ; rendkívüli esetekben pedig 
egészen tehetetlen. 

A kisebbségi javaslat a fejedelem iránti kö
telességet és az osztrák örökös tartományok
kal közös érdekeinket vévén föl egyedül ala
pul, tiszta meggyőződésem szerint a trón biz
tosságának, Magyarország önállóságának és füg
getlenségének, a monarchia fentartásának tökélete
sen megfelel. Ezen kisebbségi javaslat a két or
szággyűlés egyetértésére bizván a közös ügyek 
elintézését, szinte hallom azon ellenvetést: Ha meg 
nem egyeznek, mi történik akkor? Erre a válasz, 
nézetem szerint, igen könnyű. Egyikünk sem hiszi, 
hogy az óhajtott kiegyezkedés lehető a hadügy és 
államadósságok czélszerü rendezése nélkül; mind
azáltal a többségi javaslat igen helyesen a had
ügyre vonatkozót a 13-dik szakaszban, az állam
adósságokat illetőt az 55-ik szakaszban a két or
szággyűlés közti kiegyezésre bizza, nem állítván 
föl ezek fölé döntő hatalmat. Mert mint Pest bel
városa mélyen tisztelt képviselője a 67-es bizott
ság tárgyalásai alkalmával azon közbevetésre, 
hogy hátha nem fognak megegyezni ? bölcsen azt 
válaszolá, hogy meg fognak egyezni, mert meg 
kell nekik egyezni: ugy a többi, ezeknél nem fon-
tosabb tárgyakat is ezen kölcsönös kiegyezésre 
lehet és kell bizni. Egyedül ezen alapon fentaii;-
ható ezen monarchia, mert mindegyikünk tudja 
azt, hogy erre nagy küzdelmek ésharezok várnak, 
és hogy ezekből nem ugy, mint eddig, hanem 
győzelmesen bontakozzék ki , Magyarország tel
jes megnyugtatására, legerélyesebb támogatására 
van szüksége, mert azon harezos, kinek szivében 
kétely és egyik kezén szorongató kötelék van, az," 
egyedül szabad jobbjával, nem vivand győzelmet. 

T. képviselőház ! érzi mindegyikünk hely
zetünk komolyságát és azt, hogy a magyar or^ 
szággyülés fontosabb tárgyról nem intézkedett 
még soha. Kérem a mélyen tisztelt képviselő há
zat, tartsa fen továbbra is azon szent elvet, mely 
szerint Magyarország sorsa fölött egyedül királya 
és országgyűlése határozhat, esne állittassék a kettő 
közé egy harmadik hatalom: az országgyűlésen kivül 
álló delegatió. Legyen ennek határozata csak ak
kor érvényes, ha azt az országgyűlés elfogadja és 
királyunk szentesíti. 

Ezek azon okok, melyeknél fogva én a bi
zottság kisebbsége által beadott javaslatot a mé-
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lyen t. képviselőház figyelmébe és pártfogásába 
ajánlom. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Dráskóczy Gyu la ! 
Dráskóczy Gyula: A szőnyegen forgó tárgy 

nagy fontossága, és a komoly felelősség érzete, 
melytől ezen tárgyalásnál át van hatva mindenik 
tagja e háznak, indítnak arra, hogy ez alkalom
mal fölszólaljak. Midőn ezt teszem, a tisztelt ház
nak becses elnéző figyelmét kell kikérnem. 

A ház asztalára letett bizottsági munkálatban 
a delegátiók eszméje találkozott eddig legerősebb 
megtámadással. Sokkal inkább tisztelem a ház 
ellenvéleményü tagjainak meggyőződését, sem
hogy, szavam erre elégtelensége érzetében, attól az 
aggodalmak eloszlatásának eredményét várjam; 
mindazáltal kifejezni óhajtván e tárgy iránt meg
győződésemet, meg fogja engedni a tisztelt ház, 
hogy a javaslat ezen részének okszerűségét indo
kolandó, kiindulásul egy futó pillantást vethessek 
vissza hazánk állására és azon várakozásra, mely-
lyel vajmi kevés kivétellel az egész haza a jelen 
országgyűlés eredményeinek eleibe nézett. 

Valamerre a szem látott e hazában, csak sé
relemmel, legszentebb országos és egyéni jogok, ér
dekek tagadásával találkozott; alkotmányos léte
lünk megsemmisítve, ipar, kereskedés pangásban, 
elviselhetetlen terhek által elszegényedve; midőn 
még az elemi csapások szerencsétlenségei is elle
nünk fordultak, életereiben volt megingatva léte
lünk. 

I ly előzmények után részünkre oly válság 
állott be, melyet önként hosszabra nyújtani, föl
adatunk félreismerése lett volna. 

A nemzet, megmentését, a hosszas alkotmány
viszálynak befejezését ez országgyűléstől várta; az 
országgyűlés a negatiók terén nem maradhatott, 
cselekednie kellett; azon föladatot hoztuk ide ma
gunkkal, hogy ezredéves alkotmányunk megőr
zése mellett, egy biztosított jobb jövő felé vezessük 
hazánk ügyét. 

A köztünk és o felségének többi országai 
közt létező kapcsolat a sanctió pragmaticán alapul, 
melyet az ország mindig méltó tekintetbe vett. 

A sanctió pragmaticában határozottan kimon-
datik Magyarország és a kapcsolt réízek, ugy ő 
felsége többi országainak elválhatlanul és eloszt-
liatlanul együtt birtoklása; ennek kimaradhatatlan 
következménye azon viszonyos kötelezettség, hogy 
ezen együttbirtoklás minden kültámadás ellen 
megvédessék, vagyis a kölcsönös védelem; ezen 
kötelezettség részünkre jogilag* fenáll, és ebből 
eredtek azon közös érdekek, melyekre nézve az 
1861-diki fölirat is kijelentette, hogy készek va
gyunk az örökös tartományokkal, mint szabad 
nemzet szabad nemzettel, azon érdekek iránt, 
melyek bennünket és őket közösen illetik, esetről 

ÉS. (Marcz. 20. 1867.) 359 

esetre érintkezésbe lépni. Annak, hogy a sanctió 
pragmatica megkötése óta nem lettek a viszonyos 
kötelezettségek határai szorosan körvonalozva, 
elég kárát vallotta az ország. Másfél század mu
lasztását helyrehozni lett föladata a jelen ország
gyűlésnek. 

A minket és az örökös tartományokat közösen 
illető érdekek meghatározását nem intézhettük 
többé egyedül az uralkodóval, minthogy az örökös 
tartományok is idő közben alkotmányos és így 
beleszólási jogokat nyertek. Módról kellé gondos
kodni, a kerülhetetlen megállapodásra juthatni ve-
lök, a nélkül, hogy a magyar képviselet az évek 
óta méltán legtöbb ellenszenvet keltett, közös kép
viselőtestületbe, mely elvégre beolvasztásra vezet
hetett volna, a birodalmi tanácsba belépni köteles 
legyen. 

Az érintkezésnek uj, eddig nem gyakorlott 
módját kellé föltalálni, mely szerint a jogegyenlőség 
alapján, törvényhozásunk esetről esetre, az örökös 
tartományok képviseletével, a közös érdekű meg
állapodást eszközölhesse. I ly czélból hozta az 
országgyűlés által kiküldött bizottság a delegátiók 
eszméjét javaslatba. 

Az ország kétségtelen joga az ujonczállitás 
megszavazása, az állítás föltételeinek és szolgálati 
időnek meghatározása, joga az országnak a véd-
rendszer megállapítása és átalakítása, a hadsereg 
elhelyezéséről és élelmezéséről való gondoskodás. 
Ezen jogok az országgyűlésnek sértetlenül föntar-
tatván, a bizottság azt javasolta, hogy a külügy 
és az összes hadsereg évenkinti költségei, a közös 
miniszterek által, a két fél külön minisztériumá
nak befolyásával kidolgoztatván, a tervezett költ
ségvetés fölött a delegátiók határozzanak. A két 
fél paritás alapján áll, nem függ egymástól, ha
nem egymás mellett működik a közös czélra; ön
álló mindenik; a mit külön elintézni, hosszas és 
veszélyes halasztás nélkül nem volna lehető, azt 
együtt intézi e l ; intézkedik pedig oly tárgyak 
fölött, melyeknél mindenik félnek érdeke az. 
hogy minél kevesebb legyen a teher, melyet el
vállal, minél kisebb a költségvetés, melyet meg
állapít. A két delegatió nem tart közös tanácsko
zásokat, mindenik, szabadon választott elnöke alatt 
külön ülésezve, megvizsgálja az elébe terjesztett 
tárgyat, közli saját többsége által elhatározott né
zetét a másik féllel. Két vagy három üzenetet vált, 
és ha a két delegatió valamely pont fölött meg
egyezni nem tudna, közösen ül össze, egyszerű 
szavazással dönti el a kérdést. A delegatió tör
vényhozási joggal legtávolabbról sem lenne föl-
ruházva. Azon arány meghatározása, mely szerint 
Magyarország a közös költségekhez járul, hatáskö
rén kivül esik. A direct vagy indirect adók rend
szerének megállapítása, kereskedelmi, vasúti, vagy 
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bármi efféle intézkedések nem lennének föladatai; 
törvényhozási és politikai dolgainkba nem avat-
kozhatik. A delegatió, azon határok között, melyek 
eljárását és teendőit megszabják, azon intézkedé
sek megtételére, melyek hazánk és az örökös tar
tományok között időről időre szabályozandók, és 
elintézetlenül tovább nem maradhatnak, meggyő
ződésem szerint ezélszerübbnek, alkotmányos te
kintetben biztosabbnak mutatkozik azon módnál, 
mely szerint az eldöntés absolut hatalomra lenne 
bízandó. 

A delegatió évről évre szabad választás ut
ján állíttatnék egybe országgyűlésünk kebelé
ből ; ezen küldetéssel azon hazánkfiait fogjuk meg
bízni , kiRhek feddhetetlen múltja, szilárd hazafi
sága arról nyujtand kezességet a nemzetnek, hogy 
becsületbeli föladatuknak tekintendik, őrködni a 
haza önállásának épségben tartása fölött. Két
ségbe kellene esnünk, tisztelt ház, hazánk jövője 
i r án t , ha megfogyatkoznék az erős meggyőző
dés arról közöttünk, hogy minden időben fog 
birni hazánk oly feddhetetlen jellemű férfiakat, kik 

előtt csak egy tekintet, csak egy érdek lesz szent 
és határozó : a haza érdeke. Ha századokon keresz
tül annyi csábító alkalom-, oly SZÍVÓS kitartással 
annyiszor megújított beolvasztási törekvés meg 
bírt törni a dicső elődök hazafiságának érczmel-
lén; ha 18 éves szenvedés után csüggedetlen erély-
lyel tudta hazai törvényhozásunk kivívni hazánk 
elévülhetlen alkotmányos jogai t : az ellenkezőtől 
jövőre sincs okunk tartani. 

A delegatiók hatáskörét félreismerhetlenül ki
jelölve látván, ós mivel bízom nemzetem geniusá-
ban, bízom a most élő, és majdan nyomainkba 
lépni hivatott nemzedék hazafiságában: a bizottsági 
munkálatban hazánk önállására veszélyt nem lá
tok, és azért a ház asztalára letett javaslatot pár
tolom. (Éljenzés a középen.) 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő : Tisza Kál
mán! {Zaj. Közbeszólások: Holnap!) 

E l n ö k : A ház többsége, úgy veszem észre, 
holnap kívánja folytatni a tárgyalásokat: ennélfog
va holnap 10 órakor fog folytattatni a tárgyalás. 

Az ülés végződik d. u. 21/í órakor. 

!VII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 21-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Popovics János panasza Vanczák József ügyvéd ellen ; az újvidéki helv. hitv. hivek kérvé
nye segélyért egyházi czélokra. A 67-es munkálat fölötti átalános tárgyalás tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért és Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak müködésöket folytatják. A tegnapi ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a marezius 
20-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat fogom bemutatni. 

Popovics János, bács-bodrog megyei bácsi la
kos, Vanczák József pesti ügyvéd ellen még 1853-
foan behajtás végett átadott nagyobb érdekű köt

vények jogtalan visszatartása miatt panaszolván, 
orvoslást kér. 

Az újvidéki ref. egyház hivei az 1849-ben 
elpusztult templomot és tanodái épületet fölépíteni 
képesek nem lévén, e czélra országos segedelmet 
kérnek. 

Mind a két folyamodás a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

A tegnap megkezdett tárgyalás lesz folyta
tandó. 

Dimitrieviés Milos jegyző: Tisza Kálmán! 
Tisza K á l m á n : T. ház ! Most, midőn a 67-es 

bizottságnak munkálata képezi tanácskozásunk tár
gyát, azt hiszem, inkább, mint valaha, elmondhat
juk azt, hogy a perez komoly, és hogy fontos ha
tározatok hozatalára vagyunk hivatva: mert — ha-
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ugyan valaminek, a mi most keletkezik, állandósá
got lehet tulajdonítani — legalább is évtizedekre 
ezen határozatok fogják hazánk sorsának alapját 
megvetni. 

Meggyőződésem, hogy ha a közösen érdeklő 
viszonyokat tisztán körvonalozni tudjuk, ha meg 
tudjuk állapítani azoknak kezelési módját úgy, 
hogy hazánk törvényes függetlenségét és alkot
mányát a mellett sértetlenül megőriztük, nagy szol
gálatot tettünk a jövendőnek: mert ezen közösen 
érdeklő viszonyok voltak szerintem egyik fő oka 
azon három századnál tovább,hol titokban, hol nyil-
tan hazánk fenállása és alkotmányunk ellen foly
tatott küzdele miiek, mely miatt elődeink az ország-
létének fentartására, az alkotmányon ejtett sérel
mek orvoslására voltak kénytelenek fordítani azon 
erőt, mely hazánk fölvirágzását lett volna hivatva 
előmozditani. 

Meg vagyok győződve, hogy ha egyéb a 
bizottság javaslatában foglalt tárgyakra nézve is he
lyesek lesznek megállapodásaink, hazánk anyagi 
jobblétének vetjük meg alapját; só't még maga az ál
lamadósságok elvállalásának terhes kérdése is meg
oldható úgj, hogy mig egyfelől nagy terhet rovunk 
a nemzetre, addig másfelől Magyarország önállásá-
nak adhatunk tagadhatlan kifejezést; azonban meg 
vagyok győződve arról is, hogy ha nem veszszük 
kellő figyelembe hazánk függetlenségének és al
kotmányosságának okvetlen kellékeit, ha a köz
vetlen siker után törekedve, nem fontoljuk meg kel
lőleg határozataink horderejét, önmagunk segítjük 
lerombolni a törvényesen független Magyarország 
jogalapját és anyagi emelkedésünk elébe is gátokat 
emelünk. 

Ezen meggyőződés az, mely arra indit, hogy 
bár a bizottság kebelében is volt alkalmam e tárgyra 
nézve nyilatkozni, mindamellett itt a t. ház előtt 
is, kerülve ugyan a lehetőségig az ismétléseket, tel
jes tárgyilagossággal, de teljes őszinteséggel el
mondjam nézeteimet. (Halljuk!) 

Véghetetlenül fognám sajnálni, ha, mint ezt a 
tegnapi napon egy képviselő társunk tévé, a véle
mények ellen intézett támadások a személyek ellen 
intézett támadásoknak tekintethetnének; nagyon 
fognám sajnálni, ha a nézetek ellenében kimondott 
őszinte szó a szándék gyanúsítására magyaráztat
nék. Azonban remélem, hogy ily kiskorú politi
kai nézet nem uralkodik e házban: és épen azért, 
mig részemről mindent elkövetek arra, hogy mél
tán e váddal ne illethessem, addig másfelől azon 
félelem, hogy mégis lehetnének tán olyanok, ak ik 
•— méltatlanul bár — e váddal fognának illetni, 
nem tartóztathat vissza attól, hogy véleményemet 
nyíltan kimondjam. 

Három nyilatkozat fekszik előttünk a fenforgó 
tárgyakra vonatkozólag. Az egyik a 67-es bizott-
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ság többségének,illetőleg magának a bizottságnak 
véleménye; a másik a bizottság kisebbségének el
lenvéleménye ; a harmadik azon indítvány, me
lyet Madarász József képviselőtársunk többed ma
gával beadott. 

Ezen utóbbira nézve nem szándékozván bő
vebben szólani, egész átalánosságban csak azt jegy
zem meg, hogy részleteiben sokat találok, mi véle
ményemmel meg nem egyezik, alapelve azonban, 

1 miszerint köztünk és a fejedelem többi országai és 
tartományai között csak a personal unió kapcso
lata létezik, egyezik a kisebbség véleményével, 
egyezik az enyimmel is. 

Átalában én főleg a többség véleményét aka
rom némely pontjaiban megvilágosítani, s csak mint
egy összehasonlitólag ezzel fogom a kisebbség véle
ményét is fölemlíteni. Még itt sincs szándékomban a 
pragmatica sanctió magyarázatát megújítani, mert 
úgy gondolom, hogy az meglehetősen ki van már 

; merítve, s különben is nem attól fog függni, hogy 
I helyesen járunk-e el, hogy mennyiben egyezik 
, vagy nem egyezik meg a pragmatica sanctió egyik 

vagy másik magyarázásával, hanem attól függ', 
j hagy az által, a miben megállapodunk, mennyire 
lesz hazánk függetlensége,alkotmányossága bizto-

j sítva, mennyire lesznek a jövendő jóllétnek alapjai 
i letéve. 

Tekinteni fogom én ezen tárgyat hazánk füg
getlenségének, az alkotmányosságnak és végül a 
czélszerüségnek szempontjából. (Halljuk !) Ez utolsó 
szempontból is szükségesnek tartom megérinteni, 
mert meg lévén győződve, miként mondám, hogy 
óhajtandó, hogy a közösen érdeklő viszonyok, ezen 

t lappangó láz, mely századokon keresztül sorvasztá 
nemzeti létünket, valahára tisztába hozatva, ártal
matlanokká tétessenek : nem tartom elégségesnek 
kimutatni, hogy egyik vagy másik javaslat függet
lenségi és alkotmányossági szempontból az én né
zetem szerint nem helyes ; de szükségesnek tartooi 
megkísérteni kimutatni azt is, hogy lehet a füg
getlenség és alkotmányosság minden sérelme nél
kül kellő ezélszerüséggel intézkedni. 

Függetlenségi szempontból tekintve a dolgot, 
kénytelen vagyok teljes őszinteséggel kimondani, 
hogy meggyőződésem szerint,|ha a 67-es bizottság 
többségének véleménye elfogadtatik, Magyaror
szág függetlensége veszélyeztetve,sőt csonkítva lesz. 
Én részemről azt hiszem, hogy függetlennek csak 
addig lehet egy államot tartani, a mig törvényeket, 
törvényes erejű határozatokat senki más nem al
kothat számára saját törvényhozásán kívül; addig, 
mig a végrehajtást keblében egyedül és kizárólag 
saját országos hatóságai gyakorolhatják. És mi
helyt jogilag meg lesz engedve, hogy azon állam
nak ügyeire más államok képviselői befolyást gya
korolhassanak, mihelyt jogilag meg lesz engedve, 
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hogy azon ország keblében a végrehajtásra má
sok is, mint kizárólag országos hatóságai, befolyást 
gyakorolhassanak: ezen államnak viszonya lehet 
ama más országokhoz képest a teljes egybeolva
dásiul kezdve a leglazább szövetségi viszonyig min
den, a szerint, a mint a részletek megállapittattak, 
de függetlennek tartani ezen államot azontúl a leg
nagyobb képzelö'dés. Már pedig a bizottság több
ségének javaslata nagy fontosságú kérdésekben a 
határozati jogot oly deíegatiókra bizza, a melyek
ben elég lesz az, hogy a hazai tagok közül csak 
egyetlen egy járuljon a más országok képviselői
nek szavazásához, és létrejött a határozat, mely Ma
gyarországot is kötelezi; a végrehajtást pedig 
ugyanezen ügyekben egj közös minisztériumra 
bizza, mely nem magyarországi hatóság. 

Igaz, hallottam említtetni, hogy se nem tör
vényhozásiak, se nem nagy fontosságúak azon 
ügyek, melyekkel a delegatiók foglalkozni fog
nak. De ha igaz volna is ezen állítás, még akkor 
sem ronthatná le azon mondatom igazságát, mely 
szerint ezen delegatiók szervezése által Magyaror
szág függetlensége veszélyeztetik: mert a veszé
lyeztetés maga a szervezés által követtetik el ; az 
pedig, hogy szűkebb vagy tágabb lesz azon hatás
kör, melyly el a delegatiók és a minisztérium fölru
háztatnak, azaz elkövetett sérelmeknek csak foko
zatára bírhat befolyással. 

Azonban meggyőződésem szerint nem is áll 
ez. Hogy törvényhozásiak lesznek azon teendők 
— legalább részben — melyek a deíegatiókra ru
háztatni szándékoltatnak, mutatja az, hogy az adók 
megszavazásának, vagyis az adó mennyisége meg
állapításának joga is egy részben ezen deíegatiókra 
bizatik. Már pedig alkotmányos országban a tör
vényhozás köréhez tartozik az adók megajánlása és 
megszavazása. De elismeri ezt maga a többség ja
vaslata is, midőn 43-dik szakaszában a delegatiók 
oly határozatairól szól, melyekhez a fejedelemnek 
szentesítése, sanctiója szükséges: mert — legalább 
tudtomra — a szentesítés, a sanctió, csak a törvény
hozás körébe vágó határozatokhoz szükségeltetik. 

De nem is csekély fontosságúak azon teendők, 
mert azon kivül,hogy—mint mondám— az adók egy 
részének megszavazása ezen deíegatiókra bizatik, ra
jok bizatik épen a hadügyi budgetnek nagy részben 
megállapítása, mely budget megállapításának joga 
pedig egyike azon jogoknak, melyek által alkotmá
nyos országok a külügyek vezetésére,a béke és hábo-
runagyfontosságukérdéseire szoktak befolyást gya
korolni ; mely jognak fontosságát a jelen helyzetben 
emeli még az is, hogy az által, hogy ezen jog a dele-
gatióknak átadott, a magyar országgyűlésnek egye
bekben fentartott budgetmegajánlási joga igen nagy 
részben képzeletivé válik. Mert az országoknak jö
vedelmi forrásai nem kimerithetlenek, mert a több-
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ség javaslata szerint a delegatiókban megállapított 
hadügyi költségvetés, mennyiségére nézve, az or
szággyűlésen többé tárgyalás alá nem jöhet, lehet 
pedig ezen költségvetés oly nagy, hogy általa az 
ország anyagi eszközei kimerittetvén, alig marad 
még valami, a mi fölött az országgyűlés intézked
hessek. 

De hogy fontosak ezen teendők, mutatja a 
többség javaslata maga is, midőn 39-dik szakaszá
ban azt mondja, hogy a közös miniszterek tartoz
nak a delegatióknak fölvilágosítást adni, tartoznak 
a fenforgó ügyekre nézve az iratokat előterjeszteni, 
de csak úgy tartoznak, ha ez az államnak kára nél
kül megeshetik. Már kérdem, hogy ha oly csekély
ségek azon ügyek, melyekkel a delegatiók foglal
kozni hivatva vannak, mikép fordulhatnak elő a 
rajok vonatkozó iratok között olyanok, melyeket 
az állam kára nélkül nem lehet előtérjeszteni ? 

Meggyőződésem szerint nem helyes a többség 
javaslata függetlenségi szompontból azért sem, 
mert midőn a külügyekre vonatkozólag kimondja, 
hogy azokban Magyarország közös fejedelme által 
együttesen fog képviseltetni, elmulasztja kikötni 
egyúttal azt, hogy ezen közös képviseltetésnél Ma
gyarország önálló helyzete mégis a világnak 
bemutattassék. Veszélyezteti pedig meggyőződésem 
szerint a függetlenséget,midőn, ellenkezőleg minden 
eddigi törvényeinkkel, azt mondja ki, hogy a ma
gyar hadsereg az egész hadseregnek csak egy része. 
Mert én nem is tudok képzelni független államot, 
melynek ne volna önálló hadserege: mert még a 
mienkhez hasonló viszonyban élő Svéd-ésNorvégor-
szágnak is megvannak önálló hadseregeik. Hason-
lag nem tartom egészen helyesnek azt, mi a több
ség javaslatában a kereskedelmi ügyekre nézve 
mondatik. Hiányosnak tartom ezt, a mennyiben 
nem eléggé tisztán fejezi ki, hogy ha a projectált 
vámszövetségek megkötése nem sikerülne, nem csak 
most, de jövőben is : hogy akkor Magyarországnak 
önálló intézkedési joga előáll, hogy intézkedhetni 
fog úgy, mint bármely más állam, ha kell, a vám
sorompók fölállítása által is. Még inkább helyte
lennek találom pedig, a mi a közvetett adókra, az 
állammonopoliumokra és a pénzrendszerre nézve 
mondatik, hol is e javaslat azt óhajtja, hogy a most 
kötendő egyezségben határoztassék meg az, hogy 
jövőre bár mikor a netalán szükséglendő reformok 
a két törvényhozás egyetértése utján miként le
gyenek eszközölhetők. Mert ha egyszer ez kimon-
datik, ha egyszer ez megállapíttatik, Magyarország 
lemondott arról, hogy ezen ügyekben bár mikor 
is önállóan intézkedhessek, és oly helyzetbe jutott, 
hogy ha a kötött egyezség idejének leteltével amaz 
egyezség némely pontjait magára nézve sértőnek 
találja, csak ugy fogja megváltoztathatni azokat, 
ha más országok képviselői beleegyeznek, mit ha 
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kinyernie nem sikerül, kénytelen leend azokat to
vábbra is érvényben levőknek elismerni. 

Veszélyezteti végre függetlenségünket az ál
tal is, hogy a méltányosság alapján és politikai 
tekintetekből elvállani igért, tehát elvállalandó ál
lami adósságokat, mint egy elválaszthatlan egészet, 
egységes kezelés alatt akarja meghagyni. Mert ily 
módon a mily bizonyos az, hogy az országra ter
hek rovatnak, ép oly bizonyos az is, hogy azok 
fölött az ország azért önállóan intézkedhetni 
nem fog. 

De én részemről ennek még más nagy politi
kai fontosságot is tulajdonítok. Tudjuk azt, hogy 
Európának államai mennyire érdekeltetnek más 
európai államok államadósságainak biztosítása által. 
Természetes is, mert nincs állam, melynek adósság
kötvényei, tán az egy Angliát kivéve, szorosan a 
hazafiak birtokában volnának. Az ausztriai állam
adósságokra nézve pedig tudjuk, hogy azok leg
nagyobb része külföldiek birtokában van; érdekeltet
niük kell tehát a külhatalmaknák ezen államadós
ságok biztositása iránt , mert ellenkező esetben 
saját fiaiknak befektetett tőkei fognának elveszni. 
Ezen érdek az — legalább részben — véleményem 
szerint, a mely okozza , hogy alkotmányos sza
bad államok gyakran absolut államoknak védel
mére kelnek, azok saját népeinek szabadsága ellen. 
Ez volt bizonynyal egyik oka annak is, hogy mi, 
megfontolva bár a roppant terhet, mely ebből az 
országra háromolni fogna, azt mondjuk, hogy az ál
lamadósságok részben elvállalását visszautasítani 
nem lehet, nem lehet, mert nem akarhatjuk, hogy 
az osztrák államadósságok által érintett érdekek 
mind, körülbelül minden európai hatalom hazánk 
fejlődése ügyének ellenségévé váljék. Ha már most 
ezen államadósságok ismét, mint egységes osztrák 
államadósságok, elválaszthatlanul egységes kezelés 
allatt megmaradnak, ezen érdekek ismét a jövendő
ben is csak arra lesznek fölhíva, hogy az osztrák 
monarchiának sértetlen fenállását föltámogassák, 
arra lesznek fölhíva, hogy saját biztosságuk ércle
kében arra törekedjenek, hogy örüljenek annak, 
ha Magyarország mentül szorosabb és mentül tö
mörebb kapcsolattal szoríttatik Ausztriához, örül
jenek annak, hogy ha Magyarországot, az anya
országot magát nem lehetne is, legalább Sz. Ist
ván koronájának egyes részei Ausztriába beolvasz
tatnak. Mig ellenben, ha elvállaljuk ugyan az ál
lamadóságok terhét részben, a mennyire azt erőnk 
megengedi, de egyszersmind azon adósságokat, 
melyeknek terhét elvállaltuk, a magyar állam ön
álló adóságává teszszük: nem csak kifejezést adunk 
az általaz egész világ előtt ezen önálló magyar állana 
létezésének, de mind azon érdekek, melyek az álta
lunk elvállalt államadósságok által érintetnek, oda 
lesznek irányozva, hogy Sz. István birodalmának 

területi éüségében fenmaradását óhajtsák és azt 
igyekezzenek előmozdítani. 

Alkotmányos szempontból az elmondottak 
után keveset szándékozom szólni, mert azt hiszem, 
hogy az eddigiekből is körülbelül kitűnik, hogy 
a többség véleménye e tekintben sem egészen cor-
rect. Alig lehet ugyanis correctnek nevezni azt, 
hogy nagy fontosságú államügyek, az országgyű
lés hatásköréből kivonatván, az országgyűlés vá
lasztmánya által legyenek eldöntendők. Tegnap, 
igaz, mondatott e házban, hogy hiszen minden 
nap megteszi azt az országgyűlés, hogy valamely 
nagy fontosságú tárgyban választmányt vagy kül
döttséget alakit. De úgy gondolom, nem nehéz e 
kettő közt megtenni a különböztetést: az egyik 
választmány — milyeneket a ház kiküldeni szo
kott — javaslatokat készit, a másik pedig, minő a 
delegatió, határoz; igy tehát az analógia egy átalán 
nem áll. De még kevésbbé egyeztethető meg a va
lódi alkotmányossággal, hogy a végrehajtásra egy 
oly közös minisztérium birjon befolyással, mely 
Magyarországnak, a magyar országgyűlésnek köz
vetlen épen nem felelős, de mely már csak azért 
is, mert nem áll parlamenttel szemben, valódi al
kotmányos értelemben felelős nem is lehet. 

Mindkét tekintetben én sokkal helyesebbnek, s 
aztmondhatnám. egyedül helyesnek tartom akisebh-
ség véleményét. Mindazokat, mik a törvényhozás 
körébe vágnak, e vélemény fentartja eldöntés vé
gett hazánknak,illetőleg a magyar országgyűlésnek, 
a végrehajtásra nézve pedig kiköti, hogy hazánk
ban csak oly rendeletek legyenek végrehajthatók, 
melyek felelős minisztereinek ellenjegyzését bír
ják. A külügyekre nézve elismeri ugyan a közös 
fejedelem általi közös képviseltetést, de feltüntetni 
kívánja Magyarország külön állását. A hadügyet 
illetőleg,mig megadja a módot, miszerint a fejede
lem mint közös föhadparancsnok utján a kellő 
összefüggés föntartassék, addig a magyar hadse
reg létezéséhez is híven ragaszkodik. A kereske
delmi ügv,indirect adók, monopóliumok, pénz és 
vámrendszerre vonatkozólag pedig, mig hódolva a 
a helyes közgazdasági elveknek, késznek nyilat
kozik arra, hogy mindezek ő felsége többi ország-ai 
és tartományaival időnként kötendő szerződések 
utján intéztessenek el, föntartja sértetlenül az 
ország azon jogát , hogy ne csak most , de 
bár mikor jövőben is ezen netán kötendő szerző
dések idejének letelte után önállóan intézkedhes
sek. Az államadósságokat pedig, melyeknek terhét 
elvállalni késznek nyilatkozik, elkülöníti. Mind
ezen tekinteteknél fogva tehát én a kisebbség-i ja
vaslatot helyesnek tartom. 

Mielőtt a czélszerüségre nézve szólanék, le
gyen szabad megemlítenem, hogy én nem ilgy ér
tem helyzetünket, hogy elvontan a fenálló viszo-
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nyoktól, a történelmi fejlődéstől, a létező jogi ala
poktól, vagy honnan is elvontan , legalább ú g y , 
hogy ezeket ne vegyük kellő figyelembe, kellene 
nekünk egy szerintünk czélszerü módozatokat meg
állapítani, és azután ezen módozat által hazánk 
függetlenségét és alkotmányosságát korlátoztatni 
engednünk. 

Hiszen a viszony , mely köztünk s fejedel
münk többi országai és tartományai közt létezik, 
nem ugy jött létre, hogy egy egységes birodalom
nak fejedelme, függetlenséget, alkotmányt adott 
volna birodalma egy részének oly kikötéssel, hogy 
bizonyos kijelölt államügyekben az előtte legczél-
szerübbnek látszó eljárási módozat ez által ne ve
szélyeztessék, de igen is úgy, hogy a független, a 
szabad Magyarország késznek nyilatkozott a sze
mélyes unió kapcsának létesítésére oly kikötéssel, 
hogy függetlensége és alkotmánya ne veszélyez
tessék : (Elénk helyeslés) nem a czélszerűség tehát 
az, melynek szempontjából a függetlenséget és az 
alkotmányosságot korlátozni kelljen ; de igen is 
az alkotmányosság és függetlenség azok, a melyek 
megszabják a korlátot, a melyen túl, a czélszerű
ség szempontjából, menni nem szabad. (Elénk tet
szés.) Én részemről meg is vagyok győződve arról, 
hogy ezen korlátok teljes épségben tartásával lehet 
ezen ügyekben czélszerűen intézkedni. 

Két föltevésből indulhatunk ki. Ugyanis vagy 
azon föltevésből indulunk ki, hogy Magyarország
nak, és a fejedelem többi országai ós tartományai
nak érdekei természetszerűleg gyökeresen, alapo
san ellentétesek. Ha ezen föltételből indulunk ki, 
akkor természetes, hogy azt kell mondani, hogy 
szükséges egy oly intézkedés, mely által egyiknek 
érdekeit egyszer az egyikért, másszor a másikért 
erőszakkal is alá lehessen rendelni; de ha ebből a 
föltevésből indulunk ki, akkor a delegatiók által 
e czélt teljesen elérni nem fogjuk, akkor nem ma
rad más mód fen, mint azt mondani : hogy ezen 
országok és tartományok egy uralkodó alatt meg
maradhatnak mindaddig, mig az oly absolut hata
lommal bír, mely elég erős arra, hogy őket erő
szakkal összekapcsolja, a mely perezben pedig az 
absolut hatalom ezen erejéből vészit, azon perez
ben szét kell válniok. Vagy pedig azon föltevés
ből indulunk ki, mely szerintem egyedül helyes, 
hogy ily gyökeres, természetszerű, ily állandó 
ellentét nincs az érdekek között. Ha abból indu
lunk ki, akkor ugy hiszem, hogy minden körül
mények között létre fognak jönni a szükséges 
intézkedések azon az utón, melyet a kisebbség 
véleménye is ajánl, s melyhez hasonlót ajánl maga 
a többség véleménye is a védrendszer megállapí
tásánál. Ezen módozat jelesen az, hogy a felelős 
miniszterek kölcsönös egyetértéssel készítik a ja
vaslatokat, úgy terjesztik azokat az országgyűlés 

elé; azon rendkívüli esetben pedig, ha az or
szággyűlések mindjárt a miniszteri előterjesztések 
folytán egyetértő határozatokra nem juthatnának, 
fenhagyatik ezen országgyűléseknek a javaslatké-
szitő küldöttségek által esetről esetre az értekezés : 
mert ha meggondoljuk, minő befolyást gyakorol
nak a felelős minisztériumok mindenütt a világon 
az országgyűlésekre, ha ehhez hozzáteszszük magá
nak az alkotmányos fejedelemnek jogszerű befo
lyását, azt hiszem, alig lehet kételkedni, hogy az 
eshetőleges differentiákat sikerülni fog minden
kor elintézni. Azt mondom, hogy ha már föltétel
ből indulunk ki, a delegatiók által a czélt el nem 
érjük. Bátor leszek ezt rövideden indokolni. (Hall
juk!) Nem vitatom azt — pedig nem épen lehetet
len — hogy a delegatiókban is megtörténhetik az, 
hogy egyenlő számú tagokból állván a két dele-
gatió, nem jön létre megállapodás, de ezt nem vi
tatom : mert átlátom — és épen ez egyik oka, hogy 
a delegatiókat magunkra nézve elfogadhatónak 
nem tartom, s hogy nem csodálkoznám rajta egy 
cseppet sem, ha azt a másik fél sem tartaná elfo
gadhatónak — átlátom, mondom, hogy igen gyak
ran fog lehetni egyik vagy másik ország érdekei
vel ellenkező oly intézkedéseket elhatározhatni a 
delegatiók és végrehajtatni a közös minisztérium 
utján, a melyeket elhatározni nem fogott volna 
az illető országgyűlés, és végrehajtani nem fogott 
volna az illető felelős minisztérium; de ha ez meg
történik is, ha a delegatió jelen hatáskörét veszem 
föl, azt hiszem, a czél ez által elérve nincs. Én 
úgy gondolom, hogy az úgynevezett közös biz
tonság az, mely alapját, vagyis fő részét képezi a 
közösen érdeklő viszonyoknak, vagy az úgyneve
zett közös ügyeknek. Már most, megengedem, 
lesz szó egy háborúról, mely vagy Magyaror
szágnak, vagy a fejedelem többi tartományai és 
országainak érdekeivel gyökeresen ellenkezik. A 
delegatió, igaz, elhiszem, meg fogja szavazni 
a költségeket; de miután, mikép az máskép nem is 
lehet, ha csak hazánk önállásáról egészen lemon
dani nem akarunk, maga a többség is az ujoncz-
megajánlási jogot megtartotta a magyar ország
gyűlésnek, ha ily, Magyarország érdekeivel gyö
keresen ellenkező háborúról lesz szó, megenge
dem, hogy a delegatiók meg fogják szavazni a 
költségeket, de az országgyűlés megtagadja az 
ujonczokat, ós én nem hiszem, hogy igy a közös 
biztonság főn lesz tartva : azon nézetben vagyok 
tehát, hogy ha vannak ily gyökeres ellentétek, 
híjába, és minden eredmény nélkül követtetnék el 
a sérelem a delegatiók által az ország független
ségén ; a czélt pedig még sem érnők el , mert az 
országgyűlés az ujonczokat meg fogná tagadni. 
H a nincsenek ily gyökeres ellentétek — pedig 
hiszem, hogy nincsenek — ugyanazon országgyü-
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lés, mely az ujonczokat megszavazza, bizonyosan 
nem tagadja meg a költségeket sem. Megjegyzem 
még, hogy az által, hogy, mint magam is kimu
tatni igyekeztem, még ha a delegatiók életbe lép-
tettetnének is jelen jogkörükben, még meg lehetne 
olykor érdekeinkkel nagyon ellentétes esetekben 
akadályozni a rósz következések teljes életbelép
tetését, az által mondom, előttem a delegatiók in
tézménye semmit sem nyer : mert én azt tartom, 
hogy ha helytelen valamely bárminemű czél miatt 
Magyarország függetlenségét megsérteni, sokkal 
helytelenebb lesz ez akkor, ha ezen czél el sem 
éretik; és én igen félek attól, hogy ha egyszer el
ismerjük azt, hogy a közösen érdeklő viszonyok
nál fogva, szükség van egy oly intézményre, mely 
oly esetekben is biztosítsa a határozat létrehoza
talát, midőn ezen határozat létrehozatala az ellen
tétes érdeknél fogva, az országgyűlésektől nem 
volna várható; ha, mondom, elismerjük ezt: ak
kor a dolog egyszerű természeténél fogva oda fo
gunk jönni, hogy miután az élet bebizonyitandja, 
hogy a czél a delegatióknak ezen hatásköre mellett, 
mely nekik adatni szándékoltatik, nem éretik el, 
még többet fogunk azokra ruházni, és ha nem mi, 
mások Magyarország függetlenségét e delegatiók 
örvényébe fogják temetni. (Ugy van! bal felöl.) 

A többség javaslata 38-dik pontjában, midőn 
arról szól, hogy a delegatiók utasítással mért nem 
láttathatnak el, azt mondja, hogy ez azért nem 
lehet, mert épen a közös ügyek körül fölmerülő 
tárgyak olyanok, melyek végelhatározásának el
hagyása vagy halasztása gyakran az államgépe
zet megakasztása nélkül nem volna lehetséges. Én 
úgy hiszem, hogy ezen eszme szolgált alapjául a 
delegatió létesítésének is; de utoljára, ha fölvesz-
szük a dolgot, minden alkotmányos országban, ha 
az országgyűlés megtagadja a budgetet, természe
tesen meg kell állania az állam gépezetének; de 
épen azért, mert a budget megtagadása azt okozná, 
hogy megáll az államgépezet, nem szokott e jog 
ily végletekig alkalmaztatni soha, csak oly ese
tekben, midőn a fenálló államgépezet, a fönálló 
kormány az ország érdekeire nézve annyira sérel
mes, hogy az ország fiai készek magokat inkább 
minden veszélynek kitenni, semhogy ennek to
vábbi fentartására igyekeznének. És én részem
ről azt hiszem, hogy a milyen ez eset másutt, 
olyan az itt nálunk is, és bizonyára itt sem fogna 
soha ily végzetes eset bekövetkezéséig az állam
gépezet megakasztásán igyekezni senki sem. Én 
pedig itt és ott részemről, mint alkotmányos em
ber, csak örülni tudok azon, ha a népeknek ke-
zökbe adatik mód, lehetlenné tenni az erejével 
visszaélni akaró hatalomnak, hogy őket saját ér
dekeik és jóllétök ellen kormányozhassa; örülök 
ezen, és nem keresek oly módot, melynél fogva 

lehetségessé tétetnék a hatalomnak a népek érde
kei ellen kormányozni. (Helyeslés.) 

De nem folytatom tovább (Halljuk!), hiszen 
ha egyes pontokra nézve még némelyeket el
mondani szükségesnek tartanék, ez a részletes vi
tatkozás alkalmával is lehetséges leend. 

Most engedje meg nekem a t. ház — nem 
azért, mintha azt. szükségesnek tartanám, de saját 
lelkiismeretem megnyugtatásául — hogy fölkér
jem, miszerint fontoljuk meg azt, a mit tenni fo
gunk. Nehéz megpróbáltatás napjait éljük. Meg
engedem, ha tántorithatlanul mindenekben ragasz
kodni fogunk hazánk teljes, törvényes független
ségéhez és alkotmányához, ugy mint azoknak jo
gaink szerint állniok kell — megengedem, mon
dom —- hogy egy. bár nem hosszú időre, ismét a 
szenvedések korszakát idézzük föl hazánkra, idéz
zük föl igazság szerint mindnyájunkra, kik e ha
zában ma élünk; megengedem azt is, hogy ha e 
tekintetben engedékenyebbek leszünk, egy arány
lag boldogabb, szabadabb időszakot idézünk föl 
hazánkra, idézünk föl ismét magunkra, kik ma 
e hazában élünk. De ha az első utat fogjuk kö
vetni, nézetem szerint — igaz! saját szenvedé
seink árán — föntartjuk sértetlenül a jogi alapot, 
melyen a törvényesen független Magyaror
szág dicső épülete fog fölemelkedni; mig ellen
ben, ha beleegyezünk azokba , a mik a 67-es 
bizottság javaslatában is elmondatnak, ha a má
sodik utat követjük, hiszem, hogy boldogabbak, 
nyugodtabbak leszünk mi, kik ma élünk hazánk
ban, több szabadságot fogunk élvezni, de önma
gunk tettük lehetetlenné azt, hogy a törvényesen 
független Magyarország, mint ilyen, valaha fen-
állhasson. (Ellenmondás a jobb oldalon. Élénk he
lyeslés a balon.) 

Nem első eset az, t. ház ! midőn annyira zak
latott hazánknak fiai ily nehéz megpróbáltatásnak 
vannak kitéve. Történelmünk lapjai ragyognak a 
haza iránti áldozatkészség, a törvényhez, joghoz, 
függetlenséghez való ragaszkodás dicső példáitól ; 
és a most lefolyt 18 év története is ily példákban 
gazdag. Ne engedjük, kérem, ne engedjük, hogy 
történelmünknek mindeddig a nemzeti önlemon-
dás által nem homályosított lapjaira azt írhassa 
föl az utókor, hogy 1867-ben a nemzet képviselői, 
belefáradva a küzdelembe, nem bízva többé az or
szág erejében és kitartásában, oly módon szereztek 
ideiglenes jobblétet a hazának, hogy önmagok 
beleegyeztek függetlenségi jogalapjának korláto
zásába. (Ellenmondás a jobb oldalon. Ugy van! a 
balon.) 

Én, t. ház! ebbe bele nem egyezem, és azért 
a 6 7-es bizottság többségének javaslata ellen sza
vazok. (Éljenzés a bal oldalon) 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Eötvös József báró! 
(Halljuk!) 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház ! T. barátom, Debreczen városa képviselője, 
azon meggyőződést fejezte ki, hogy a tárgy, mely 
előttünk fekszik, egyike a legfontosabbaknak, 
melyekről törvényhozásunk valaha intézkedett. 
Egészen osztom ezen meggyőződését. De épen 
azért szükségesnek tartom, hogy a kérdést, mely 
előttünk fekszik, a lehetőségig tisztán fogjuk föl, 
és tisztán és világosan állítsuk föl azon elveket, 
melyek az előttünk fekvő kérdésben irányadók. 

A kérdés, melyről a 67-es bizottság munká
lata szól, melyre javaslatot tesz, a közöttünk és a 
birodalom közt létező közös ügyeknek, azon ügyek
nek, melyek közös érdekeinkből fejlődnek, miként 
leendő kezelésére vonatkozik. 

Ezen föladat két kérdést foglal magában. 
Elseje az, vajon a mód, mely szerint ezen ügyek 
eddig intéztettek, s azon törvények, melyek ezen 
ügyek elintézéséről törvénykönyvünkben foglal
tatnak, megfelelnek-e föladatuknak ? és így kivá-
natos-e, hogy ezen ügyek mikénti rendezéséről uj 
törvényeket alkossunk ? A második kérdés az, 
vajon, ha meggyőződvén arról, hogy ezen ügyek
ről törvények által rendelkeznünk kívánatos, mily 
szempontokat kell ezen törvényes rendelkezésnél 
szemünk előtt tar tanunk? 

A mi az első kérdést illeti, ugy tartom, véle
ményeink nem lehetnek különbözők. Alig hiszem, 
hogy valaki leg\en, ki azon módot, mely szerint 
hazánk és ő felsége többi országainak közös ügyei I 
1848-ig rendeztettek, kielégítőnek tartaná. 

Ugyanazt mondhatjuk meggyőződésem sze
rint az ezen ügyekre vonatkozó törvényekről is. 
Mert habár a nemzet természetes jogáról, mely 
minden alkotmányos nemzetet megillet, soha nem 
mondott le, és minden ügyekben, melyek a nem- I 
zetet érdekelték, befolyást követelt, kétségtelen, ; 
hogy azon törvények, melyek által ezen jognak ér- ! 
vényesitése az 1848-at megelőzött korszakban ezé- ; 
loztatott, ezen föladatnak csakugyan nem feleltek I 
meg. Én legalább azt hiszem, hogy törvényeinknek I 
azon rendelkezései, melyek szerint a felséges Portá
hoz Magyarország részéről is külön követ küldendő, 
fontosabb ügyekben a magyar tanács kihallga
tandó, az udvari és haditanácsba magyar tanács
nokok kinevezendők és a diplomatiában magyar 
ifjak alkalmazandók, hogy ezen törvények mai 
fogalmaink szerint nem felelnek meg azon igé
nyeknek, melyekre mint alkotmányos nemzet jogo
sítva vagyunk. 

Az 1848-ki törvényekről nézeteink talán eltér
hetnek egymástól. Az 1848-ki törvények, mint 
másban, ugy ebben is, sok létező bajokon segítet
tek. Azonban, ha ezen törvényeket elfogultság 

nélkül tekintjük, azon meggyőződésre jutunk, hogy 
azon két föladat közöl, melyet az akkori törvényho
zás magának kitűzött —- s melyeknek elseje az volt, 
hogy Magyarország beldolgaiban teljes (mállását 
biztositsa , a második az, hogy országunkat és a 
birodalmat közösen érdeklő ügyekben hazánknak 
befolyása biztosittassék tökéletesen — csak az 
első czél éretett el. Én részemről legalább azon 
befolyást, az ő felségének személye mellé rendelt mi
niszter és a honvédelmi minisztériumnak adott hatás
kör által, melyet az 1848-ki törvény kijelölt, még 
nem tartom elegendőnek azon igények kielégítésére, 
melyek a nemzetet arra nézve megilletik, hogy min
denre, a miben áldozataival részesülnie kell, befo
lyást is bírjon: s épen azért, mert ezen igények
ről nem mondhatunk le, mert ezen befolyást mint 
alkotmányos nemzet nem csak elvbenkövetelhetjük, 
hanem mert annak gyakorlati alkalmazását is köve
telnünk kell, meggyőződésem szerint semmi esetre 
sem állhatunk meg az 1848-ki törvények mellett, 
hanem gondoskodnunk kell arról, hogy azon elvek, 
melyek a 48-diki törvényekben kimondattak, gya
korlatilag is alkalmazhatókká váljanak, és így 
azon ellentétek elkerültessenek, melyek mindig 
előfordulnának, ha a törvényben oly elvek mon
datnak ki, melyeknek mikénti alkalmazásáról a 
törvényben gondoskodva nincs. 

Akár azon módot tekintjük tehát, mely sze
rint a közös ügyek 1848 előtt kezeltettek, akár ré
gibb törvényeinket, akár azokat, melyek 1848-ban 
alkottattak, részemről megvagyok győződve, hogy 
azon jogoknak és kötelességeknek, melyek aprag-
matica sanctióból folynak, törvény által szabatosabb 
körülírása minden tekintetből érdekünkben fek
szik, s pedig annál inkább, miután ö felsége többi 
ország-ait alkotmánynyal ajándékozván meg, ga-
rantiákat kell magunknak szereznünk az iránt, 
hogy azon kötelességek, melyek érdekünk közös
ségéből folyván, ő felsége többi tartományait ille
tik, irányunkban ép ugy fognak teljesíttetni ezen
túl, mint azok akkor teljesíttettek, midőn ő felsége, 
mint e tartományoknak absolut ura, azokról egész 
erejével rendelkezett. 

A mi a második kérdést illeti, azaz azt, hogy 
ha azon viszonyoknak törvény általi szabatos kö
rülírását szükségesnek tártjuk, mily szempontok 
azok, melyeket szemünk előtt kell tartanunk ? vé
leményeink szintén nem igen térhetnek el egy
mástól. Mert miután oly viszonyoknak rendezése 
forog kérdésben, melyeket mi állandóknak kívá
nunk, fölfogásom szerint az első és legfontosabb 
érdek, melyet szemünk előtt kell tartanunk, csak 
az országnak függetlensége lehet. Minden más 
egyes érdek, sőt anyagi érdekeinknek összessége, 
ezzel szemközt háttérbe szorul. (Helyeslés.) 

Az ország függetlenségének két föltétele 
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van. Az első : hogy mind arról, a mi csak az 
országot illeti, csak az ország határozzon; a má
sodik : hogy mindenben, a miben a nemzet közre
működése kívántatik, a nemzet befolyást gyako
roljon. Függetlenségünknek föltétele az országnak 
teljes autonómiája és valóságos alkotmányossága, 
azaz oly alkotmányosság, melynek első elve, hogy 
semmi, mire nézve az ország áldozata, vagy tette kí
vántatik, az ország befolyása nélkül ne történhessék. 

És más viszonyok alatt, igen tisztelt ház! ha e 
kettőt, azaz az ország autonómiáját s teljes alkot
mányosságot biztosítottuk, és igy azt értük el, a 
mi után a nemzet századokon át hasztalan töreke
dett, teljesen meg lehetnénk elégedve , mert teljesen 
biztosítva láthatnók függetlenségünket. A jelen 
viszonyok között, meggyőződésem szerint, ez azon
ban nem elég. Mert, ha föladatunk nem lehet az, 
hogy az országnak önállását és függetlenségét 
csak bizonyos veszélyek ellen biztosithassuk, ha
nem az, hogy azt minden veszély ellen biztosítsuk, 
nem csak a jelen pillanatban, hanem előreláthatólag 
a jövőben is ; és miután e hazának önállását, füg
getlenségét és szabadságát a jelen pillanatban nem 
csak azon veszélyek fenyegetik, melyek ellen azt 
őseink ótalmazták, oly veszélyek, melyek ellen 
autonómiánk elismerése és alkotmányosságunk 
még nem biztosítanak: kétségtelen, hogy függet
lenségünk biztosítására most még más valamire 
van szükségünk. (Helyeslés) Ha tekintetbe veszszük 
Európának jelen helyzetét, a nagy átalakulást, 
melyen az egész világrész a jelen pillanatban ke
resztülmegy, és melynek az utolsó nagy esemé
nyek csak kezdetét képezték, de melyeknek határát 
bizonyosan a jelen pilanatban senki sem ösmeri; 
ha tekintetbe veszszük azon elveket, vagy inkább 
azon jogelveknek, melyeken az európai állam
rendszer eddig pihent, teljes megtagadását: nem 
titkolhatjuk el magunk előtt, hogy oly jövőnek 
megyünk elébe, hol függetlenségünk biztosítá
sára, alkotmányos törvényeinken és autonómi
ánk elismerésen kivül még valamire lesz szüksé
günk (Helyeslés)—és ez az erő, hogy alkotmányos
ságunkat és autonómiánkat megvédhessük. (He
lyeslés.) És miután Európa hajlama nagy államok 
alakitásához vezet, és szomszédainkban óriási álla
mokat látunk, a melyek mind nagy nemzetiségekre 
alapitvák ; és miután kétségtelen, hogy ezen biz
tosabb alapon mi egy ezekhez nagyságban hasonló 
államot alkotni képesek nem vagyunk: mi ezen 
erőt csak abban kereshetjük, hogy másokkal egye
süljünk. (Helyeslés.) Ugyanazon okok, melyek elő
deinket a XIV. és XV. században arra bírták, hogy 
Cseh-, Lengyel- és Németország fejedelmeit vá
laszszák királyukká, és igy Magyarországnak az 
akkor fenyegetni kezdő török veszély ellen bizto
sítékot és támaszt szerezzenek; ugyanazon okok, 

melyekért a nemzet a mohácsi vész után koronáját 
a hatalmas V. Károly császár testvérének és annak 
családjának adta á t : ugyanazon okok teszik szük
ségessé most, hogy azon szövetséget, melyben mi 
ő felsége többi tartományaival állunk, ne csak 
fentartsuk, hanem hogy azt képessé tegyük arra, 
hogy a czélnak, melyre az köttetett, tökéletesen 
megfeleljen , azaz Magyarországnak territoriális 
integritását s alkotmányos önállását és független
ségét biztosítsa. 

E szerint, t. ház! a föladat, melynek megol
dása a 67-es bizottságnak ki tüzetett, kettős volt: 
biztosítani Magyarország önállását és független
ségét a nélkül, hogy a birodalomnak hatalmi állá
sa veszélyeztessék; és biztosítani a birodalomnak 
hatalmi állását a nélkül, hogy függetlenségünk és 
önállásunk ez által szenvedjen. És miután ez csak 
úgy lehető, ha egy részről a közös birodalom biz
tosíttatik az iránt, hogy minden veszélyek ellen, 
melyek hazánkat és ő felségének többi tartomá
nyait fenyegethetnék, s minden közös érdekek tá
mogatására Magyarországnak egész erejére szá
molhasson; más részről Magyarország is biztosít
tatik az iránt, hogy saját s a birodalom ereje csak 
saját érdekében, állami egyénisége teljes elisme
rése mellett fog fölhasználtatni. (Helyeslés.) E sze
rint a bizottságnak munkálatában három szempon
tot kellett szeme előtt tar tani : először biztosítani 
kellett az ország önállását s alkotmányosságát, vagy, 
mi azzal egyértelmű, biztosítani kellett azt, hogy 
az ország ügyei mindig csak alkotmányos törvény
hozás és ennek felelős kormány által fognak elin
téztetni ; másodszor biztosságot kellett szerezni az 
iránt, hogy azon szövetség, melyben a sanctió prag-
matica értelmében ő felsége többi tartományaival 
állunk, azon czélnak, melyre az köttetett, tökéle
tesen megfeleljen, és azon áldozatokért, melyeket 
eddig ezen szövetség fentartására hoztunk, és me
lyek ezentúl tőlünk kívántatni fognak, az ország
nak integritását és függetlenségét minden megtá
madás ellen megótalmazni képes legyen; röviden, 
biztosítani kellett a közös birodalom hatalmi állá
sát ; végre harmadszor, miután kétségtelenül se ak
kor, midőn a pragmatica sanctió köttetett, se a je
len pillanatban senkinek szándoka nem lehet, hogy 
midőn territoriális integritásunkat külső ellenségek 
ellen biztosítjuk, ezért alkotmányos önállásunkat 
áldozzuk föl, biztositani kellett a nemzetet az iránt, 
hogy mindenben, miben tettre, vagy áldozatra 
fölhivatik, befolyását gyakorolni fogja. 

Fölfogásom szerint a közös ügyeknek minden 
oly rendezése, mely mellett Magyarországnak au
tonómiája és függetlensége nem ösmertetik el, vagy 
mely mellett Magyarországnak befolyása a közös 
ügyekre nem biztosíttatik, ép úgy nem felel meg 
czéljának, mint minden oly rendezés, mely által 
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a birodalom azon eszközöktől megfosztatnék, me
lyekre a közös védelem eszközlésére szüksége van. 
S én részemről nagy csalódásnak tartom, ha va
laki azt gondolná, hogy e második érdek, azaz 
a birodalom hatalmi ál lása. . . . 

Nyáry P á l : Micsoda birodalom? 
Eötvös József b . v a l l á s i m i n i s z t e r : A kö

zös birodalom, azon birodalomé, mely Magyaror
szág és ő felsége többi tartományainak a pragma-
tica sanctió által biztosított szövetségéből alakult. 
Ismétlem, én nagy tévedésnek tartom, ha valaki 
ezen utóbbi érdeket, azaz azt, hogy a közös biro
dalom a védelemre szükséges eszközöktől ne fosz-
tassék meg, kevésbbé fontosnak tekinti. Miután 
egy hajóban evezünk, meggyőződésem szerint, mi, 
kikre a nemzet legfőbb kincseit bízta, igen roszul 
teljesitenők kötelességeinket, ha azokat csak azok 
ellen ótalmaznók, kik velünk együtt eveznek, azon 
kérdést pedig, hogy milyen a hajó és miként kor-
mányoztatik az. mint minket nem illetőt tekintenők, 
(Helyeslés) miután fejedelmünknek egysége által 
ő felségének többi tartományaival szövetségben 
állunk, és a meddig szövetségben állani fogunk, 
addig a közös birodalom hatalmi állásának érdeke 
ránk nézve közönyös soha nem lehet, legkevésbbé 
most, miután az utolsó események által azon nagy 
veszélyekre tétettünk figyelmessé, melyek hazán
kat s a birodalmat közösen fenyegetik. 

Ezek azon szempontok, melyek a közös ügyek 
elintézésénél nézetem szerint irányadók. És a bi
zottság javaslata, mely előttünk fekszik, megfelel 
mindezeknek. Megfelel az elsőnek, mert midőn 
föltételül köti ki, hogy mindaz, a mi a közös ügyek 
mikénti elintézésére nézve a javaslatban inditvá-
nyoztatik, csak akkor léphet életbe, ha Magyaror
szágban az alkotmányosság tökéletesen helyreál-
littatott, ez által biztosítja alkotmányos önállásun-
kat. A javaslat gondoskodik az eszközökről is, me
lyek arra, hogy a birodalom közös czéljának, kö
zös védelmének tökéletesen megfelelhessen, szük
ségesek. Végre a javaslat a delegatiók és az azok
ban fölállított paritás elve által biztositja hazánkat 
arról, hogy mindazon ügyekre, a melyekhez ál
dozataival és tetteivel járul, nem csak befolyást, 
hanem nagy és elhatározó befolyást fog gyako
rolni. Ennélfogva én ezen javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Jókai Mór! 
Jókai Mór : Tisztelt ház ! Elismerem, hogy 

fölötte nehéz álláspontot választottam, midőn oly 
alapelveket kell megtámadnom, melyeket a bizott
ság többsége ajánl, a kormány magáévá tesz, s az 
uralkodó sanctiója előre készen várni látszik, és a 
midőn a bizottság többségétől a hazafiúi tiszte
letet, e kormánytól a parlamentáris támogatást, s 
az uralkodótól az alattvalói hódolatot meg nem ta

gadhatom, s midőn e három az alkotmányos ki-
egyezkedés egész szerkezetét ezen alapelvekre 
épité föl. 

Aggódva nyúlnék ez alap megingatásának 
kísérletéhez, ha helyette más szilárd alapot nem 
tudnék ajánlani, melyre ugyanazon kiegyezkedés 
müvét nagyobb tartósság reményével hiszem föl-
épithetó'nek. 

Hogy a kiegyezés műve létrejöjjön, ez nem 
csupán Magyarország kérdése többé, ez európai 
szükség. Oly helyzetek álltak elő, a mikben min
den életrevaló népnek határozott álláspontokat 
kell foglalni, s Magyarország sem maradhat Eu
rópa előtt az örökös kitalálhatlan sphinx, a mi 
volt tizennyolcz éven át, mert könnyen Oedipu-
sára találhat, a ki megöli. Szint kell vallania, s ha 
e szin az uralkodóval és annak népeivel leendő 
őszinte szövetkezés liliomszine, én azt magaménak 
vallom, és minden árny, vagy gyanús colorit 
nélkül. 

Az uralkodóvali kiegy ezésnek formulája csak 
egyféle lehet: a király megvédi Magyarország alkot
mányát és területét, s Magyarország alkotmányának 
és területének népei megvédik az uralkodót. 

Az uralkodó egyéb országaivali kiegyezés
nek alapelve szintén csak egyféle lehet: a szabad 
beleegyezés; mert a közös elnyomás nem közös 
kiegyezés. 

Hanem a kiegyezésnek formulázásában eddi
gelé háromféle alkotmányos kísérletet láttunk. 

Az egyik a kölcsönös szövetkezés, a másik 
az egyenjogú egyesülés, a harmadik az együvé 
olvadás. 

Az együvé olvadás kísérlete meghiúsult, mert 
nélkülözte az alapelvet, a szabad beleegyezést; 
most a többség munkálata az egyenjogú egyesü
lést ajánlja, a kisebbségé a kölcsönös szövetkezést 
hagyja fön. 

En a kisebbség tervezetét irtam alá, s meg
kísértem annak elvi védelmezését. 

Már a bizottsági tárgyalások alkalmával 
bátorkodtam a többséghez azon szerény kérdést 
intézni, hogy miután a többség munkálatának 
alapföltétele az, hogy két egymással egyenjogú 
rész parlamentje bizonyos jogait egy közös nem 
parlamentális testületre ruházza á t , bizonyosak 
vagyunk-e a felől, hogy ha mi e jogainkat átruház
tuk azon orgánumra, a másik correspondens fél 
is azt fogja tenni a maga részéről? Akkor azon 
választ nyertem e kérdésre, hogy a jövendő az 
Isten dolga, azt senki sem tudhatja előre. Most 
már a felelet a múlté, s a tapasztalás emberek 
dolga: a cseh és morva országgyűlések még azon 
közös parlament létesítéséhez sem akarnak hozzá
fogni, mely a közös delegátiót kiküldené; a cent
ralisták és ultramontánok tartományai, bár más 
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indokokból szintén hevesen ellenzik a dualisticus 
délegatiók eszméjét; s a magyar országgyűlési ma
joritás tervezetének eddigelé Styrián és Halicson 
kivül több ausztriai tartomány megnyerve nincsen. 

Ebből most az az alternatíva következik, hogy 
ha nem jöhet létre ily másik fele az ajánlott dele-
gatiónak Bécsben, akkor a pesti országgyűlésnek 
azon alkotmányos jogai, miket magától egy más 
testülethez átruházott, sequestrálva maradnak, és 
azon ügyek absolut úton fognak kezeltetni. (Fel
kiáltás jobbról: A 13-dik szakasz! Nyugtalanság.) 
Bővebben fogom megvilágosítani a kérdést. Vagy 
pedig ha a másik fél kedve és akarata ellen jön 
létre a delegatió, akkor épen annyi octroyalás, 
jogfictio és contumaciálás fog igénybe vétetni, 
mint a mennyit ellenünkben elhasznált a centra
lista kormány, s a mit Magyarországon a végső' 
elkeseredésig űztek. Ez pedig rósz sikere volna 
egy kiegyezkedési műveletnek. 

Világitsuk meg közelebbről az alternatíva 
mindkét részét. 

Ha az osztrák kormánynak nem sikerül a re
nitens országgyűléseket rávehetni, vagy Cseh- és 
Morvaországban oly országgyűlési választásokat 
nyerni, a melyek a szűkebb birodalmi tanácsot 
lehetővé tegyék ; vagy, ha létrejöhet a közös biro
dalmi tanácSj de az osztrák kormánynak nem sü-
kerül abban többséget szerezhetni a délegatiók 
eszméjének: akkor ott állunk, hogy a magyar tör
vényhozás, a honvédelem, seregtartási költség 
ügyét magáról egy más testületre átruházván, 
azon testület létre nem jöhetvén, e tárgyakban a 
hatalom lesz kénytelen intézkedni, mert birodal
mának minden határán vaskeztyú's kézzel kopog
tatnak az európai válságok, s nem várják, hogy 
azt mondja nekik: „Szabad!" És akkor a Magyar
ország által birói kézbe deponált jogok fölött ab
solut úton fog intézkedni a hatalom, mert máské
pen — hiányozván az ajánlott alkotmányos közeg 
— nem is intézkedhetnék: és, a mi legroszabb. ezen
túl a magyar törvényhozás tulajdon lemondása 
folytán. A birodalmi tanács ez ügyekbe nem szól
hatna bele, mert a honvédelmi ügy soha sem tar
tozott illetékessége körébe ; a magyar országgyű
lésnek volt illetékessége rá, de átruházta azt egy 
közös testületre: ha az a közös testület nincs, a 
hatalom marad intra domínium. 

Vagy vegyük az alternatíva másik részét. 
Tegyük föl, hogy a válságok elodáztatnak, 

mik a gyors elhatározott tevést követelik, s az 
osztrák államférfiaknak marad idejök e vigaszta
lan alkotmányos kísérletekben tovább haladhatni 
s renitens parlamentekből compatibilis parlamen
teket alakítani. Ezt a tudományt ismerjük, mert 
rajtunk volt az kipróbálva: nemzetek megpuhitá-
sának nevezik azt. Előbb egy kis provisorium, 
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szolgálatkész hivatalnokokkal. Egy kis katonai 
törvényszék, mely a hivatalnokokat védelmezze; 
egy kis censura, mely a sajtót megóvja a gáncso-
lódástól és izgatástól; azután bizalmi nyilatkoza
tok tömege minden oldalról ex oífo. Azután fur
fangos választási törvények, melyek itt tág ajtót 
nyitnak, amott szűk nyilast hagynak; azután nem
zetiségi és vallásfelekezeti izgatások, hogy a népek 
egymás ellen féltékenykedve, egymást a kormány 
karjaiba hajtsák. Nem ezek voltak-e a megpuhi-
tási iskolának classisai, melyeket végig járattak 
velünk ? Hogy ily lemondást tehet a magyar or
szággyűlés esetenkint, azt elismerem, sőt nagy 
veszély idején dictatori hatalommal is fölruház
hatja a királyt, de a veszély elmultával az alkot
mányos jog visszatér, mint nem tér vissza soha, 
ha a delegatiókra átruháztatott, s azokat a másik 
fél ki nem egészíti. 

És most mi járassuk végig ezt az iskolát má
sokkal? A mint voltak eddig nekünk mások, úgy a 
magyar legyen-e ezután másokra nézve auditor, 
censor, beamter és porkoláb? 

Ezt a szerepet a magyar nemzet bizonyosan 
nem fogadná el; de meg vagyok felőle győződve, 
hogy a többség munkálatának kisérői sem szánták 
ezt neki soha; sőt a jelen osztrák kormány férfiai 
felől is kell azon tiszteletteljes elővélcménynyel 
lennem, hogy ily módszerhez ők folyamodni nem 
akarnak. 

Hanem azt gondolják, hogy az alternatívá
nak se egy ik, se másik felére nem kerülhet a 
sor, mert az osztrák tartományok a magyar or
szággyűlési bizottság többségének kiegyenlítési 
tervezetét elfogadandják. 

Ezt igen tekintélyes részről már a bizottsági 
ülésekben haliam kimondatni : „Ki fognak egyez
kedni, mert kénytelenek kiegyezkedni!" 

Ezen kénytelenségről nekem is vannak sejtel
meim. Csakhogy e kénytelenség épen az, mely en
gem legjobban fölriaszt. Ha Ausztria kénytelen 
Magyarországgal közös ügyet csinálni, akkor 
Ausztriát fenyegeti oly veszély, mely kötelessé
gévé teszi az országgyűlésnek meggondolnia azt, 
hogy mily viszonyok között menjen vele Magyar
ország ? és minő úton ? 

Fenyegeti Ausztriát, mondjuk ki őszintén, a 
mit mindenki tud, ir és olvas: a pénzügyi bukás 
és a nemzetiségi dissolutió. 

Nem nézzük közönynyel, nem örülünk rajta • 
pedig azt mondhatnók, hogyha pénzügyi calami-
tás fenyegeti, azt maga szerezte magának, s ha 
nemzetiségi dissolutió lázában szenved, azt is maga 
oltotta be a mi testünkbe, hogy átragadion rólunk 
sajátmagára. De veszély idején recriminálni, szem
rehányásokat tenni oktalanság volna. Azért egész 
őszintén azt kell mondanunk: ha megösmertük a 

47 
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helyzetet, hogy Magyarországnak igen is szövet
keznie kell az uralkodó többi országaival, hogy 
meggátolja, hogy kigyógyitsa mind a két bajt; 
de nem szabad egyesülnie oly módon, hogy Au
sztria pénzügyi bukása tönkre tehesse Magyaror
szág hitelét örökre, netaláni nem óhajtott dissolu-
tiója Magyarország darabokra törését is maga 
után vonhassa. 

Magyarországnak meg kell akadályoznia 
Ausztria pénzügyi bukását, meg kell akadályoz
nia Ausztria felbomlását; ele erre a legegyene
sebb út az, ha Magyarország csupán magyaror
szági politikát követ, és nem birodalmi politikát, 
mert ez vesztére szolgálna mind a kettőnek. Nem 
rég attól kellett tartania Magyarországnak, hogy 
Ausztria vas lánczokkal köti őt magához: most 
attól kell tartanunk, nehogy az osztrák tartomá
nyok higyék magokat Magyarországhoz erősza
kosan lánezolva. 

En a majoritás javaslatát nem helyeslem 
azért, mert birodalmi politikát látok benne; ellen
ben aláírom a minoritás javaslatát, mert szerin
tem az jelöli ki a szigorún magyarországi politika 
irányát. 

A majoritási javaslatnak alapelve az , hogy 
Magyarországnak tulajdon érdekei tanácsolják , 
hogy közös orgánumok útján közös ügyeket in
tézzen el más, szomszéd országokkal; a minoritás 
javaslatának alapelve pedig az, hogy Magyaror
szág saját fentartására gyűjtse össze minden ere
jét, hogy azzal szövetségeseinek is segítségére le
hessen. 

A majoritási munkálatnak alapelve az, hogy 
legyenek közös ügyek, miket együtt, egyformán 
végezzen el mind a két fél; a minoritási javaslat 
alapelve pedig az, hogy intézze el a közös érdekű 
ügyeket mind a két fél úgy, a hogy azokat leg
jobban tudja. 

A majoritás férfiai sokszor hivatkoznak a sou-
verain logikára; én azonban hivatkozom a nép 
együgyű észjárására. A logika hatalmas dolog; de 
tudjuk, hogy a népszellem még hatalmasabb. Lo
gikával bebizonyítjuk, hogy Ausztria reconstitu-
tiója lehetséges; de azt végrehajtani csak a nép
szellem lesz képes. 

Kivenni a népszelleniből azt a tudatot, hogy 
a mit tesz, önmagáért teszi, annyi, mint a gazda 
nélkül számítani. 

Mi itt hozunk törvényeket, mi állítunk föl 
systemákat; de ha a systemákban olyan ténye
zők vannak, miktől a közszellem idegen, egész 
bölcseségünk meghiúsult. Most csak nagy és 
merész elhatározások , mik egy egész országos 
testre villanyoznak, képesek megfelelni a kor kér
dő szavának; aggodalmas kísérletek a zsibba

dást növelik, mely a nemzetek legfélelmesebb el
lensége. 

Pedig ily zsibbadást okoz azon nézetnek ke
resztülvitele, hogy Magyarországnak le kell mon
dania önálló hadsereg, honvédelem, s annak erő
feszítéssel nagyra fejlesztése eszméiről ; hogy 
Magyarországnak önmaga által fenállani nem 
lehet. Zsibbadást okoz ezen nézet, mert a mely 
ut elvezeti a közös delegatiót Bécsbe, ugyanazon 
ut visszafelé elvezeti azt déli és keleti idegen 
metropolisokba is, ugyanazon elv útmutatása mel
lett , hogy Magyarország önmagában fen nem 
állhat. 

És ez az, a mit én minden oldalra tagadok; 
tagadom a majoritással szemben, valamint tagadom 
a külföldi mappacsinálók ellenében. 

Magyarország mind területileg elég nagy, 
hogy egy királyt kiráíyilag el tudjon tartani; 
mind vagyonilag elég gazdag , hogy, hajavadal
mait önhasznára fordíthatja, európai nem protegált 
államot bhjon képezni; mind geographiailag elég-
szerencsés, (Zaj és derültség a jobb oldalon) hogy 
határigazítások ellen biztosítva legyen, mind szel
lemileg elég müveit, hogy létezésének okát tudja 
adni; mind fiainak karjában elég hatalmas, hogy 
bebizonyítani tudja, miként élni tud, és arra ér
demes. 

Magyarország, ha önerejét kifejtheti, bármely 
szomszédját is képes visszautasítani, ha az méltat
lanul megtámadná; coalitiók ellen pedig Ausztria 
sem képes magát megvédeni; de Európa egyik 
nagyhatalma sem. 

Azért Magyarország politikájának föladata: 
megtartani magát, jó szövetségben élni szomszé
daival , nem avatkozni azoknak belügyeibe, mi
kor kell, meghatározott időre szövetséges hadi és 
kereskedelmi szerződéseket, ha kell, véd- és dacz-
szövetséget kötni velők, azt akár hányszor meg
újítani , azokat becsületesen gyámolítani. pénz
ügyeikben áldozatokkal is segíteni, alkotmányos 
kifejlődésökben szabadelvűén előmozdítani , ha 
kell véráldozatokkal is megvédelmezni , értök 
fizetni, harczolni, lelkesülni; de magát nekik 
odaadni örök időkre soha ! (Helyeslés ab vl oldalon.) 

Magyarország önkéntes egyesülése bár
mely országgal kezdete a önállóságróli lemon
dásnak. 

A közösügyi majoritási javaslat, mint előre 
bocsátám, ily önkéntes egyesülésre vezet ; a mi
noritási javaslat fenhagyja a szabad szövetke
zés útját. 

Én a minoritási javaslatban eddigi meggyő
ződésemet minden tekintetben kifejezve látom. 

Kifejezve látom azt, hogy „a magyar nemzet 
tartsa meg Magyarországot a magyar király szá
mára, épségben, anyagi erőben, életképesen; 
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„hogy Magyarország képviselői ne avatkozza
nak a nem Magyarországhoz tartozó népek bel
ügyeibe, ne csináljanak alkotmányos projectumo-
kat azok számára, mert e fölött azok magok fog
nak szabadon intézkedni; 

„hogy a magyar király legyen Európában te
kintély és köztisztelet környezte hatalom, kit nem 
csak határainak terjedelme, de népeinek közérzü
lete és tettereje tesz egyenrangúvá a többi hatal
masságokkal ; 

„hogy Magyarország szabadelvű institutiói 
őrizzék meg a magyar koronát oly valódiam mint 
a mily gyöngén védték meg az osztrák öszbiroda-
lom hibás intézményei két koronáját az uralkodó
nak, mikről egy nap kellett lemondania; viszont 
a magyar korona viselője őrizze és védje meg a 
szabadelvű intézményeket, s Magyarország alkot
mányát, mint dynastiájának és az országok egye
düli palládiumait; 

„hogy Magyarország mind hadtani, mind ke
reskedelmi, mind eulturai tekintetben a Magyar-
ors zágot lakó minden fajú néptömbnek s Magyaror-
szág uralkodójának szolgáljon egyedül; azonban a 
mig önnállóságát minden erejével fentartja, legyen 
teljes részvéttel a vele szoros érdekek által szövet
kezett szomszéd országok sorsa iránt , s midőn 
azoknak belügyeik kezelésére korlátlanul szabad 
kezet enged , az egymás megvédésére a közösen 
emelkedő jóllét gyarapítására. a múlt terheinek 
törlesztésére, a közösen ápolt alkotmányos sza
badság garantiáira nézve, a leghívebb testvéri job
bot nyújtsa nekik." 

Ez elveimet találom részletesen formulává a 
kisebbségi javaslatban: azért lelkem meggyőződé
se szerint arra szavazok. 

Bocsánatot kell a t. háztól kérnem, ha egy a 
tegnapi ülésben hallott vádnak viszonzásául még 
néhány szót szólok. (Bálijuk.') A vád egy tisztelt 
képviselő társunk által ellenünk intéztetett, és azt 
több képviselő társam és barátom le lknen meg
tapsolta. 

E váci az — egy költőileg alakított mese alak
jában volt elmondva — hogy mi, kik nem helye
seljük a majoritás javaslatát, azt tanácsoljuk a ha
zának, hogy kövesse a halálra sebzett gladiátor
nak történetét, és szótlanul palástba burkolván ma
gát, haljon meg csupa decorumból és legulejusko-
dásból. 

Tehát mi kívánjuk azt, hogy a haza meg
haljon ?! Mi adjuk azt a tanácsot a hazának, hogy 
haljon meg ?! Ha komolyan akarnék válaszolni, 
nem tehetném keserűség nélkül. De úgy veszem 
az előadást, mikép mondva volt: mesének. 

Hanem a t. képviselő úr adós maradt é mese 
moráljával, pedig a meséknek moréljok is szokott 

lenni. Tehát mit kellett volna tenni azon halálra 
sebzett gladiátornak, hogy meg ne haljon ? Talán 
csak azt kellett volna mondania: „Én nem halok 
meg,hanemközös ügyet csinálok azon karddal,mely 
veséimen keresztülment* — ? (Derültség.) Én meg
megmondom , mi e mesének morálja: az , hogy: 
„Kedves viadorom, ha te közös ügyet kívánsz csi
nálni a karddal, iparkodjál rajta, hogy a kard mar
kolata jusson kezedbe és ne a vas oldaladba." (Elénk 
derültség.) 

Ezen eszmét is kifejezve találom a minoritás 
javaslatában, és azért még egyszer rá szavazok. 
(Élénk éljenzés és taps a bal középen.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő (negyedórai szünet 
múlva) : Joannovics György! 

JoannOViCS G y ö r g y : Tisztelt képviselő
ház S A szóban forgó javaslat ellen fölhozottak nem 
ingathatták meg azon véleményemet, melylyel 
eddig voltam és most is vagyok a szóban forgó 
javaslat iránt. Az eddig fölhozottak, és jelesül azon 
elmélet, melynél fogva a sanctió pragmaticából 
nem következnék az, hogy az unió tagjai egymás 
irányában is tartoznak védelmi kötelezettséggel, 
hanem csak az, hogy Magyarország tartozik meg
védeni a maga királyát: azon elmélet, mondom, 
az én nézetem szerint olyasmi, a mi egyátalában 
minden unió eszméjével merőben ellenkezik: mert 
két, vagy több ország, ha egyesül egymással egy 
közös fejedelem alatt, azt azért teszi, mert magára 
előnyösnek tartja, és egyesülvén, minden esetre 
érdekökben van az, hogy együtt maradjanak. 
Ebből természetesen következik, hogy az unió 
minden tagjának joga van egy részről követelni, 
hogy az unió birtoka bármely megtámadás ellen 
megvédessék, másrészt kötelessége részt venni az 
unió birtokának védelmében, és nem nézni tétle
nül, hogy mikép bontatik szét kül- vagy belellen-
ség által azon szövetség, mely az ő hozzájárulásá
val és az '6 érdekében létesült. 

Ha az 1723-diki törvény I. és II . törvény-
czikkének értelme csak az volna, hogy mi — 
Magyarország — megvédjük a magunk birtokát 
a magunk erejével, az örökös tartományok pedig 
megvédik saját birtokukat saját erejökkel: akkor 
kérdem, voltakép mi ezélból kötöttük volna meg 
a sanctió pragmaticát ? Hiszen igy egymás nélkül 
is ellehetnénk. 

De az én véleményem az, hogy bármely unió
ról legyen szó — személyes vagy reál-unióról — 
a közös védelem és abból folyó viszonyos köte
lesség megvan. Különböző lehet ugyan az ily kö
telesség teljesítésének módja, de a kötelességet, 
magát és viszonyosságát kétségbe vonni — véle
ményem szerint — nem lehet. 

A kérdés talán az, hogy védelmi kötelessé
günk , a mint eddig teljesítettük, czélszerü-e ? 

47* 
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Erre nézve véleményem az, hogy nem ezélszerü: 
mert azon tény, hogy ő felsége ezentúl még az 
örökös tartományokat is alkotmányosan akarja 
kormányozni, lényegesen megváltoztatta a hely
zetet ; a helyzetnek ezen lényeges változása pe
dig okvetlenül szükségessé teszi, hogy mindazon 
viszonyokra nézve, melyek hazánkat és 8 felsége 
többi országait közösen érdeklik, ezentúl már ne 
az ábsolut hatalom közbenjárása mellett, hanem 
az alkotmányosság terén közvetlenül találkozzunk; 
és pedig oly módon, melynél fogva lehető legyen 
az, hogy a közös védelem eszközlését közösen, 
gyorsan és mindkét félre nézve megnyugtatólag 
intézhessük el, és a mindkét félre és a birodalomra 
nézve egyaránt káros súrlódásoknak és belviszá
ly oknak elejét vegyük. 

Mi azt akarjuk, hogy ugy nálunk, miként tul 
a Lajtán is , valódi alkotmányosság jöjön létre. 
Ha ezt akarjuk, lehetetlen akarnunk, hogy a ha
talom a közös védelemre nézve egymással talán 
megegyezni nem tudó felek közt találván magát, 
ma az egyik, holnap a másik fél törvényhozásá
nak alkotmányos működését korlátlan vétójával 
megakaszsza; és igy az alkotmányosság nálunk 
is, a Lajtán tul is szemfényvesztéssé váljék. Sza
bad népekkel érintkezni, uraim ! soha nem hozhat 
veszélyt ránk. Veszély akkor fenyegetne bennün
ket, ha a közös védelem dolgát ott hagynók, a hol 
azt 1848-ban hagy tuk , azaz ha elintézetlenül 
hagynók e kérdést, és a birodalom kapcsolatának 
követelményeit természetes medrökbe vissza nem 
szőrit va, engednők, hogy azoknak szabálytalan 
áradata elboritsa alkotmányosságunk mezejét, 
magával hozván a rohanó áradatok módjára 
mindazt, a mit ut közben határainkon kivül föl
szedett. 

Ez hozna veszélyt ránk, s a legközelebb lefolyt 
18 év világos példa rá. Engem a közös ügyek 
kezelésének ilyetén iszonyú praxisa erősített meg 
azon meggyőződésben, hogy — miután már a bi
rodalom kapcsolatának követelményeit magunktól 
el nem utasithatjuk — jobb lesz, ha azoknak hazánk 
határain és belügyeink körén kivül oly irányt 
adunk, melynél fogva lehetővé váljék az, hogy 
itt ben mi legyünk a gazdák és a háznak urai. 

A közös védelem tehát, uraim, melyről most 
szó van, egyszersmind közös védelem nem csak 
contra vim esternam et internam, a mint ez utóbbit 
a pragmatica sanctió értelmében magyarázzuk, ha
nem a birodalom belsejében működő központosí
tási és absolutisticus törekvések ellen is. Es mi
után itt ilyen védelemről is van szó, megérdemli, 
hogy figyelembe vegyük. Nem jogföladás tehát az, 
mit a közösügyi javaslat tervez : mert a javaslat 
szerint is saját országgyűlésünkön ajánljuk meg 
az ujonczokat saját felelős kormányunknak, saját 

országgyűlésünkön ajánljuk meg a költségvetést 
mindazon tárgyakra nézve, melyek belügyeinkre 
vonatkoznak. Ezek minket kizárólag illetnek. És 
igy nem osztozhatom t. barátom Simonyi b. kép
viselő nézeteiben, ki tegnapi beszédében azt monda, 
hogy miután a közös minisztérium nagy összegek 
fölött fog rendelkezni, miután az ország munieí-
piumai magok vetik ki saját házi adójokat, igy a 
magyar pénzügyminiszternek kevés pénzösszeg 
fog rendelkezésére állani. Azt hiszem, hogy 
azon összegek, melyeket az ország törvényhatósá
gai önmagokra kivetnek, nincsenek rovására az 
ország függetlenségének és törvényhozásunk ha
táskörének. A mi pl. azon költségeket illeti, 
melyek a mi belügyeinkre vonatkoznak, azt gon
dolom, nem áll érdekünkben az, hogy mi azzal 
dicsekhessünk, hogy Isten tudja hány milliót 
szavazunk meg évenkint kormányunknak, hanem 
az, hogy azon összeg, melyet megajánlunk kormá
nyunknak, elegendő legyen saját szükségeink fe
dezésére ; és adja az ég, hogy azon összeg minél 
csekélyebb legyen! 

Tisza Kálmán képviselőtársunk azt monda, 
hogy függetlenségünk koczkáztatva van a szóban 
forgó javaslat által. Függetlenek vagyunk egy
mástól, mi és az örökös tartományok; de a fejede
lem azonosságánál fogva és a birodalom kapcso
latánál fogva mégis összefüggésben vagyunk egy
mással ; és ezen összefüggés természetesen mind
két félre nézve kizárja a cselekvés szabadságának 
teljes korlátlanságát. Függünk tehát; nem ugyan 
egymástól, hanem a birodalom kapcsolatának esz
méjétől; és ezen kapcsolatnak számba vételét Európa 
helyzete, az általunk meg nem változtatható hely
zet, a körülményeknek általunk meg nem törhető 
hatalma és Magyarország állami léte fentartásá-
nak tekintete is sürgetően igényli. 

Miután a személyes unió is fölhozatott, jele
sül Tisza Kálmán képviselőtársam által: bátor le
szek egy rövid párhuzamot tenni a mi birodalmi 
kapcsolatunk, és a svécziai s norvégiai személyes 
unió között, annak bebizonyítására, hogy bizo
nyos igen fontos ügyek közös kezelése nem sérti 
meg a personal-unió elvét, nem sérti meg, nem 
koczkáztatja az ily módon egyesitett országoknak 
függetlenségét, önállóságát. 

A svéd és norvég unióban föllelem, ha nem is 
oly határozottan kifejezve, mint nálunk, a mi kap
csolatunkban, azon három eszmét, mely a bizottság 
javaslatában benne van. 

Először is föllelem benne az uniói kapcsolat 
eszméjét, melynél fogva az unió, ha befelé két egy
mástól független országból áll is, kifelé, jelesül ott, 
a hol az uniónak védelméről van szó, mint egy 
egész [lép föl. A norvég, és bizonyosan a svéd 
alkotmánynak egyik §-a szerint i s , Norvégia-



CVIL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 21. 1867.) 373 

nak jogában áll, saját kereskedelmi lobogóját hasz
nálni ; hadi lobogója unió-lobogó marad. 

A második eszme, a melyet föllelek azon unió
ban, az, hogy a háború viselésének közössége tör
vény által is el van ismerve, és pedig a védelem 
viszonyos kötelezettsége. Ha a király háborút akar 
kezdeni, rendkívüli vegyes államtanácsot hív ösz-
sze, a svéd és norvég miniszterekből állót; és mi
után azokat kellőleg meghallgatta volna, maga ha
tároz a háború kérdése fölött. Én ez alatt támadó 
háborút is értek: mert egyenesen az van mondva : 
„ha a király háborút akar kezdeni." Megengedem, 
hogy az illető ország, a mely az ily háborút ellenzi, 
megvonhatja a fejedelmtó'l országgyűlése utján a 
a háború erélyes folytathatására szolgáló eszkö
zöket ; de nem gátolhatja azt, hogy a fejedelem a 
mind a két országban már készen talált erőket, a 
katonákat, stb. a háború ^megindítására és folyta
tására igénybe vegye. És ha ez támadó hábo
rúra nézve áll, annál inkább áll oly háborúra nézve, 
a melyben arról van szó, hogy az unió birtoka 
megtámadások ellen megvédessék. 

Harmadszor — és erre legtöbb súlyt fektetek 
— föllelem azon svéd-norvég unióban a közösség 
eszméjét bizonyos igen fontos ügyekre nézve; és 
pedig ezen eszmének nem csak elismerését, hanem a 
közös határozást is ; még pedig igen egyszerűen 
delegatiók utján úgy, a mint azokat a közös ügyi 
javaslat ajánlja. Ha az örökösédésre jogosított ki
rályi herczeg nincs, akkor a királynak joga van 
mind két országnak utódot ajánlani; ezen esetben 
mindkét ország országgyűlése választ a paritás 
alapján egy comitét, s ezen comité azon esetre, ha 
a két országgyűlés a trónörökös megválasztására 
nézve megegyezni nem tudna, szavazati többség 
utján határoz, és megválasztja a trónörököst. Ha
sonlóul határoz a delegatió akkor is, midőn a ki
rály nagykorúságát kell kimondani. Itt is min
dig, ha a két országgyűlés meg nem egyezik, ha
tároz a vegyes delegatió. Ha meghal a király, és 
kiskorú a trónörökös, az interregnum idejére — 
azaz, hogy a két ország képviselőinek egybegyü-
léseig — Svéd- és Norvégországok polgáraiból 
egyenlő számmal választott közös állami tanács áll 
mind a két ország élén; sőt még az is el van ha
tározva, hogy a két országnak miniszterei közöl, a 
kiknek az állami tanácsban tilésök van, melyik le
gyen az elnök. Ezt a sors dönti el; valamint a kö
zös delegatióban is a sors határozza el, hogy me
lyik tag lépjen ki az együttlevő tagok közöl a de-
legatióból. 

Van még egy pár tárgy, jelesül a gondnokok 
választása a kiskorú trónörökös számára, a kis
korú trónörökös nevelésére vonatkozó intézkedé
sek, és végre egy szintoly fontos intézkedés, mint 
•az első, t. i. hogy ha kihalna a királyi háznak íiága, 

és nincs megválasztva a trónörökös, akkor ha a 
két országgyűlés megegyezni nem tudna, a 7-dik 
szakasz értelmében megválasztandó delegatió közös 
ülésben szavazattöbbséggel megválasztja az uj ki
rályi házat. Tudom én , hogy az itt elősorolt 
tárgyak csak rendkívül fordulnak elő, hogy ezen 
tárgyak rendkívüliek; de kérdem, azért mert nem 
rendesen fordulnak elő, kevésbbé fontosak-e ? kér
dem, ha a trónörökösnek választására, ha a király
választásra nézve — mely különben az illető or
szág parlamentjei által közvetlenül, kizárólag dön
tetnék el — mindkét tagja az uniónak megegye
zett abban, hogy ha országgyűléseik megegyezni 
nem tudnak, a közös delegatió határozzon, és még 
sem hiszik azt, hogy ez által önálló állami létök, 
önállásuk, függetlenségök koczkára van téve, ak
kor, azt hiszem, hogy mi sem mondhatjuk azt azon 
ügyekre nézve, melyeket mi közöseknek fogunk 
elismerni, és a melyekre nézve szükségesnek tart
juk azt, hogy ezek, netaláni összeütközés és súrló
dások elkerülése czéljából, közösen intéztessenek el. 

Svéczia és Norvégia az együtt maradást oly 
fontosnak tartják, hogy még azon esetre is kíván
ják biztosítani az együtt maradást, ha a mostani 
uralkodó királyi törzs kihalna. Minálunk ez más
kép van. A mi javaslatunk szerint az országgyű
lés nem terjeszkedik a pragmatica sanctió rende
letén tul, hanem a pragmatica sanctió értelmében 
már fönálló kapcsot föntartani igyekszik oly mó
don, mint azt az európai viszonyok és a birodalom 
helyzete kívánja. 

Megengedem én azt, uraim! hogy a birodalmi 
kapcsolat á g y , a mint a közös ügyi javaslatban 
tervezve van, szorosabb kapcsolat, mint a svéd
norvég unióé; de vegyük figyelembe azt is, hogy 
Svéd- és Norvégország Európa egyik szélső tag
ját képezi, mig ezen államcsoportozat itt Európa 
központját, szivét képezi. 

És most bátor leszek Tisza Kálmán t. képvi
selőtársamnak egy pár észrevételére felelni. 

0 igen sérelmesnek tartja azon módot, mely 
a közös ügyi javaslatban ajánlva van a Magyar
ország és az örökös tartományok között kötendő 
vám- vagy kereskedelmi szövetséget, egy szóval, 
szerződést illetőleg, azon ügyekre nézve, a melyek 
szorosan véve nem közösek, de a melyekre nézve 
a közös ügyi javaslat ágy tartja, hogy mindkét 
rész érdekében kívánatos az érintkezés s a szö
vetség megkötése. E g y intézkedés van ott , a 
melyre nézve csakugyan, ha megtörténik egyszer 
a szerződés, a szerződés megváltoztatása már csak 
mindkét fél beleegyezésével történhetik meg. Ez 
a pénzrendszert illetőleg van. A többi kérdésekre 
nézve, melyek ezen kategóriába tartoznak, min
denütt az van kimondva, és idézve is vannak az 
illető szakaszok, hogy időnkint kössük meg a 
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szerződést. Tehát aggodalmat csak azon egy pont 
okozhatna, a mely szerint, ha egyszer kölcsönös 
szerződés útján meg van állapítva a pénzrendszer 
iránti intézkedés, akkor később, ha azt érdekeink- , 
re nézve sérelmesnek találnék is, azt a szerződést 
természetesen csak a másik fél beleegyezésével le
hetne megváltoztatni. Hisz az a magánéletben is 
úgy van, hogy ha valamire kötelezem magam, el 
nem állhatok tőle, míg a másik fél nem enged, és 
beleegyezését nem adja; de azzal függetlenségem 
föláldozva nincs. Egyébiránt azt gondolom, azon 
intézkedés, a melyet most, mint szabad ország, a 
lajtántúliakkal, mint szabad országgal, a pénz
rendszerre nézve meg kell tennünk, ha az sérel
mes lehetne ránk nézve, akkor az országgyűléstől 
függ a szerződést meg nem kötni : mert abból, 
hogy ezen tárgyra nézve, és egyátalában több 
tárgyra nézve, erkölcsileg kötelezzük magunkat 
arra, hogy a kölcsönös egyezkedést megkisértsük, 
még nem következik az, hogy ha oly föltételeket 
találnának ajánlani, a melyeket elfogadhatóknak 
nem tartunk, a szerződést azon esetben meg kell
jen kötnünk. Erre nézve én tehát aggodalomra 
okot nem látok. 

A mi az államadósságok közös kezelését 
illeti, én épen azon indokból, melyet a t. szónok 
fölhozott, hogy t. i. az államadósságok birtokosai 
többnyire külföldiek, épen azon okból tartom 
czélszerübbnek azt, hogy azon adósság közösen 
kezeltessék: mert azt hiszem, hogy a külföld min
denesetre elsőbbséget ad annak, hogy egy adós
sal, mint hogy kettővel legyen dolga. Én tehát 
azt hiszem, ha kimondjuk, hogy elvállaljuk ugyan 
az államadósságokat, de külön akarjuk kezelni, 
épen ennek következtében támadna több ellen
ségünk , több ellensége törvényes függetlensé
günknek. 

A közös minisztériumról azt mondja a t. szó
nok, hogy nem lehet felelős, mert nem parlament 
vonja felelősségre, hanem egészen más természetű 
testület. Erre nézve azt jegyzem meg, hogy nem 
attól függ a kormány felelőssége, hogy azon tes
tületnek, mely őt felelősségre vonja, mi a neve: 
parlament-e, vagy delegatió ? hanem attól, hogy 
azon intézkedések, melyek a minisztérium felelős
ségét megszabják, elegendő biztosítékot nyujta-
nak-e arra nézve, hogy az illető miniszter, ha kö
telességét nem teljesiti, felelősségre fog vonatni és 
megbüntettetni ? 

Végre azon észrevételére a t. szónoknak, hogy 
ne áldozzuk föl az ország függetlenségét, s ha en
nek következtében, hogy a közösséget, mint ő és 
t. elvbarátai akarják, visszautasitnók, szenved
nünk kellene is, szenvedjünk inkább, mintsem föl
áldozzuk az ország önállóságát: véleményem az, 
hogy most oly válságos időben élünk, midőn azon 

lépésünknek, melynél fogva a védelmi közösséget 
visszautasitnók, vég eredménye nem csak a szenve
dés lenne, hanem sokkal nagyobb veszélyek : az 
ország bukása. Ezért én azt mondom, koidátoljuk 
inkább a védelmi kötelességet illető ügyekre néz
ve országgyűlésünk cselekvési szabadságát, ha 
ezzel azt érjük el, hogy a bekövetkezhető válság
nak közepette megmentsük a hazát. 

A szóban forgó javaslat megoldja a kérdést, 
és pedig ugy, hogy egy részről elég legyen téve a 
birodalom közös védelmének, más részről pedig 
föntartassék és biztosittassék mindazon ügyekre 
nézve, melyek belkormányzatunkat illetik, az 
ország függetlensége. E javaslat megfelel azon 
föladatnak, melyet a jelen országgyűlés első föl
iratában kijelentett, azt mondván : „Meg vagyunk 
győződve, hogy e két eszme (t. i. a birodalom 
biztonsága és hazánk alkotmányos önállósága) 
nem áll egymással ellentétben, és nem leend 
szükség azoknak egyikét a másikért föláldozni. 
Föladatunk az , hogy mindkettőt öszhangzásba 
hozván, mindkettőt együtt föntartsuk." E fölada
tot az általam támogatott javaslatban teljesítve lá
tom, s azért pártolom a közös viszonyok tárgyá
ban kiküldött bizottság javaslatát. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Domahidy 
Ferencz ! 

D o m a h i d y Ferencz : A nemzetek életé
ben rendesen fordulnak elő oly események, me
lyek jövőjökre nézve válságosak és határozók; 
s egyedül magától a nemzettől és eljárásától függ, 
hogy azokat előnyére használja föl. I ly esemény 
volt nemzetünkre nézve a königgrützi nap, mely 
intő jelül szolgált egj részről az öszpontositás 
eszméjétől megválni nem akaró ausztriai kor
mánynak arra, hogy a csatát nem a szuronyok 
sokasága, hanem a kielégített népek lelkesülése 
szokta megnyerni; más részről intő jelül szolgált 
nekünk, hogy alkotmányunkhoz, nemzeti önállá-
sunkhoz, függetlenségünkhöz ép oly szigorúan 
ragaszkodjunk, mint azelőtt tevők, s 61-diki má
sodik föliratunkat, mint zászlót lobogtatva, mind
nyájan a körül seregeljünk. Mégis a 67-es bizott
ság többsége — mely bizottságot az országgyűlés 
kebeléből azért küldött ki, hogy a pragmatica 
sanctióból kifolyó s az alkotmánynyal megegyező 
közös viszonyókat tárgyazó javaslatot dolgozzon 
ki — ezen intő jel daczára javaslatában leglénye-
gesb jogaink egy részét, minők a had-, pénzügy, 
kereskedelem, áldozza föl s adja idegen rendelke
zés alá opportunitási szempontból. 

A javaslat ugyan állítólag két alapelvre van 
fektetve: egyik a „pragmatica sanctió"; a másik 
az úgynevezett „változott helyzet" , a mi néze
tem szerint nem egyéb, mint az opportunitás. 
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Miután a pragmatiea sanctióból a közös vé
delmet^ ebből kifolyólag a hadseregnek,melyet igen 
gyakran nem csak védelemre, de támadásra is 
használnak s ennék fentartására, és a külügyek 
vezetésére megkívántató pénzügyek közösségét 
következtetni csak erőszakoltan lehet; mert a prag
matiea sanctió vagyis az 1723: 1. 2. 3-dik tör-
vényczikk más kötelességet nem ró a nemzetre, 
mint a Habsburg-ház nőága trónöröklési jogának 
elismerését, s a 2-ik t. ez. 5. 6. 7. §§-ai által trón-
öröslésre jogosítottak kihaltáig a personal unió 
alapján a többi tartományokkal együtt maradást, 
azontúl ismét föléledvén a nemzetnek szabad ki
rályválasztási joga; s hogy a pragmatiea sanctió
ból a közös hadsereg és pénzügy eszméjét' kö
vetkeztetni nem lehet, bizonyítják ezt, s illetőleg 
fölvilágosítják a későbbi 1741: 63. 1791: 2. 65 — 
1792: 1. —1796: 2. 1802: 1-ső t. czikkelyek, me
lyekben az ország régibb jogai megerö'sitetvén, az 
nralkodóház védelmére adott segélyzések minden 
későbbre történhető következtetések nélkül nem 
kötelezettségképen, hanem az ország szabad aka
ratából adottaknak nyilváníttattak ; s így magok 
ezen törvények megezáfolván a bizottság többsé
gének első alapelvét: nem marad más, melyből ki
indul, mint opportunitás. 

Már pedig nézetem szerint egy nemzetnek a 
legalitás teréről az opportunitás terére lépni csak 
két okból lehet: először ha a nemzet oly erős és 
hatalmas, hogy az előbbeni téren állt. s talán kor-
hatag épületet az uj téren sokkal pompásabb dics
fényben képes fölépíteni, mint ezt nemzetünk 48-
ban tévé; vagy pedig oly gyenge, hogy remény-
fonalának utolsó szála is elszakadt előbbeni állása 
s jogainak visszaszerzésére, és állami s nemzeti lé
te is veszélyeztetve lévén, csak ezen egy menedék-
ut tűnik föl előtte, melyen mag-ának némi jobb lé
tet eszközölhet. Mi ezen állapotok közül egyikben 
sem vagyunk: mert nem vagyunk oly erősek, hogy 
a 48-ban emelt épületet magasbra emelhessük; de 
más részről vég szükségben sem szenvedünk annyi
ra, hogy azon épület fenállását egyedül biztosító 
oszlopok lebontására némi jutalomért saját magunk 
vállalkozzunk. Fordítsuk tehát minden igyekeze
tünket és erőnket egyedül az idők viszontagságai 
által megviselt régibb épület helyreállítására, s ha 
reményünk vég szála azon átkos időben sem sza
kadt el, midőn szegény hazánk földjén a pusztítás 
szellemei garázdálkodtak, s midőn egyéni szabad
ságunk sem volt egy perezre se biztosítva; sőt 
nzon korszakban kifejtett passivitásunk által, joga
inkból semmit föl nem adva, képesek voltunk ki
vívni, hogy a jogeljátszás theoriája visszavonatott, 
s a jogfolytonosság elve őfelsége által elismertetett: 
miért áldozzuk épen most föl, a köníggrátzi napok 
után. midőn remény csillagunk fényesebben kezd 

tündökleni, saját magunk legsarkalatosabb és lé
nyeges jogainkat ? 

De különben is, hogy a nemzet maga egyez
zék bele alkotmányának lényeges változtatásába, 
még pedig nem előnyére, de hátrányára, a mely 
változtatás előbb-utóbb nemzeti és állami létünk 
desorganisatiójához vezet, nem tartom szabados
nak : mert mi alkotmányunknak nem vagyunk ki
zárólagos tulajdonosai, hogy vele-—ha szintén ez 
által saját jobb létünket elősegithetnők is, jelen 
körülmények közt ez sem lévén teljesen bizonyos— 
szabadon rendelkezhessünk; hanem vagyunk csak 
őrei. s e körüli kötelességeink megszabvák, t. i. hogy 
azt oly szeplőtlenül tartozunk utódainkra hagyni, 
mint mi elődeinktől örököltük, sha tovább fejlesz
tenünk nem lehet, saját magunknak csonkitanunk 
nem szabad. 

Már pedig, ha a 67-es bizottság többségének 
javaslata elfogadtatnék, nem csak alkotmányunk 
csonkitattnék meg, de elvesztenők nemzeti függet
lenségünket s önállásunkat: mert csak azon al
kotmány biztosítja teljesen a nemzet jövőjét, füg
getlenségét és szabadságát, a mely saját ügyei fö
lötti minden határozati jogot kizárólag saját or
szággyűlése által eszközöl. A hol ez nem történik, 
s a legfőbb kérdések fölötti határozatokba — mint 
a delegatiók által czéloztatik — idegen elemek 
folynak be, s a hol az ország vére, pénze s keres
kedelme fölött maga nem határozhat, ott a szabad
ság csak hiu ábránd, s anyagi jóllétünk korlátozott: 
mert minden nemzetnek garantiáját egyedül had
serege s pénze fölötti önálló szabad rendelkezési 
joga képezi. 

Megengedem,hogy az ipar, földmivelés—nem
zeti kormányunk elösegélése folytán — lendületet 
nyer s fokozódni fog ; de mi lesz az eredmény ? 
Az, hogy szorgalom szülte verítékünkkel termé
kenyitni fogjuk a földet, hogy az idegen elemek 
közbejöttével ránk rovandó temérdek terheket ké
pes legyen kiteremni, s utoljára is a vég elszegé
nyedés. 

Telj'esen meg vagyok győződve, hogy az op
portunitás szempontjából kiindulóknak saját néze-
tök szerint czéljok a legjobb, mert vélik, hogy e 
18 éven keresztül annyit szenvedett nemzet részére 
jobblétet eszközlenek, bár ha áldozat árán is ; de 
kérdés, vajon a jobblét, kivált az anyagi téren, 
be fog-e oly hamar és oly mérvben következni, 
hogy megérdemli azon nagy árt, mely érte ada
tott? s kérdés továbbá, ha egy nemzet életében 18 
évi szenvedés elég-e arra, hogy leglényegesb jo
gait föláldozza azért, hogy szenvedésének egy kis 
részétől meneküljön? Én azt hiszem, nem! Mert 
egész század szenvedése is csak egy rósz óra, egy 
évtized, csak egy perez a nemzetek életében, a sza-
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badság kivívásának nagy eszméje nem lévén egy 
emberi nyomhoz kötve. 

Igaz, hogy a 48 óta lefolyt korszaknak évei 
ránk a szenvedések kintengerét áraszták, s ben
nünket a vég elszegényedés örvénye felé sodortak; 
de a világra nézve jelentékeny mozgalmas évek vol
tak, melyek alatt sok működő erő jött fölszínre: 
évek, melyek bizonyíták azt, hogy az egyszer meg
született nagy eszmék, valamint a lélek, halhatatla
nok , s hogy azokat a legdurvább elnyomatás sem 
képes elölni. S habár ezen évek közvetlen miraj
tunk mély sebeket ejtettek is, melyeket csak hosz-
szu idő gyógyíthat be. de alattok az emberiség 
sok termékeny eszmével gazdagodott; s habár 
ezen eszmék átalánosságban nem lőnek is kiküzd-
ve, legalább törekvési czélul tűzettek ki. Két nagy 
elv jött föl színre , és küzd átalános elismerésérts 
kívánja magát érvényesíteni: a népek hatázozott 
befolyása államszervezetök megalakításában; és a 
szabadság fogalmának kiművelése. S csak a ki be
zárja szemét, nem látja az előtte történteket, s nem 
ismerheti föl, hogy az emberiség merész és hatalmas 
lépésekkel közéig a fölvilágosodás azon fokához , 
a midőn minden nép megérti azt, hogy államha
jóját egyedül neki van joga kormányozni, s ez 
lesz az alkotmányosság teljes diadala. Nyugaton 
és keleten a rabszolgaság lánczai már lehullvák, itt 
békés utón, amott rettenetes harcz következtében; 
s az időnkint s különböző helyeken megújuló nem
zeti önállóság harcza távol keleten jelenleg is a 
legnagyobb elkeseredéssel foly; s hol van a poli
tikus, ki képes legyen megmondani, ezen harez mi
nő kiterjedést nyer s minő véget ér ? A növekvő 
pénzszükséglet a kormányokat idegen segélytől 
tette függőkké, és hitelt előföltételezett, melyet 
adni csak azon nép összessége képes, mely a terheket 
viseli. í g y meggyőződésem számításon alapul , 
hogy alkotmányos jogaink teljes visszaszensése — 
leglényegesb részeinek föláldozása nélkül is — 
csak idő kérdése lett volna: mert a fentebbiekből 
következtetve egyetlen állam sem lehet képes sokáig 
a népképviselet együttműködését s ellenőrzését 
nélkülözni. 

Én tehát a többség véleményét a hazára néz
ve veszélyesnek tartván, el nem fogadhatom s a ki
sebbségi véleményt pártolom. (Éljenzés a bal ol
dalon.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Tolnay Károly! 
T o l n a y K á r o l y : A birodalmi közös ügyek 

meghatározásánál és intézési módszerök megálla
pításánál, hogy az minden érdeket kielégítsen és 
gyakorlatilag kiegyenlítés utján kivehető legyen, 
három elvet látok szem előtt tartandónak : 1) a mit 
a t. ház számtalanszor kimondott, az ország füg
getlenségének fentartását; 2) a korona érdekeinek, 
fontos államközi szerződésünk, a sanctió pragmatica 

alapján, számbavételét; és 3) az örökös tartomá
nyok népeinek megnyugtatását. 

A mi az elsőt, t. i. a függetlenséget illeti, fe
lette örvendetesnek tartanám s magam részéről is 
felette kívánnám, hogy Magyarország minden kor
mányzati ügyeit ugy, mint Madarász János képvi
selőtársam mondotta, önmaga, függetlenül, önálló-
lag. minden külső befolyás nélkül, sajátlag intézze. 
De azon tárgyat, mihelyt azt. kiegyenlítés utján 
akarjuk megoldani, mint eszményképet, a politi
kában fölállítani nem lehet; hanem épen fontos 
államközi szerződésünk, mely képezi a kapcsot fe
jedelem és nemzet közt közvetlenül, Magyarország 
s az örökös tartományok közt közvetve, továbbá a 
különböző fajoknak Magyarország netáni külön
állásából eredő érdek-ellentéte, a becsvágyak, me
lyek innét származva, folytonos küzdelmeket intéz
nének ellenünk , azt javallják, azt parancsolják, 
hogy az 1861. országgyűlés föliratának azon biz
tosítása mellett, hivek maradjunk, mely szerint 
szükség parancsolta esetekben az örökös tartomá
nyok népeivel érintkezni, közös ügyeinket velők 
közösen elintézni hajlandók leszünk. 

Ebből kiindulva én a függetlenség közül ket
tőt látok főképen szükségesnek: először, hogy bi
rodalmi közös ügyekül csak azok állíttassanak föl, 
melyek, mint ilyenek, a sanctió pragmaticából 
szükségképen folynak, s melyeknek közös intézé
se okvetlenül szükséges, sőt elkerülhetetlen; má
sodszor, hogy az intézési módszer olyan legyen, 
mely Magyarország alárendeltségét maga után ne 
vonja. 

A bizottsági munkálatban birodalmi közös 
ügyekül fölállittatnak a birodalom diplomatiai és 
hadi védelme, a kereskedelmi viszonyok a külföld 
irányában, és az ezekre kívántató költségek. Tehát 
azon egyéb kormányzati ágak, melyek a hírneves 
októberi diplomában azok közé voltak sorolva, 
jelenleg nemzetközi szerződések tárgyaivá tétet
nek, és pedig azon helyes oknál fogva, mert ezek, 
mint közösek, a sanctió pragmaticából nem szár
maztathatók. És valamint ezt egyfelől csak helye
selnünk lehet, ugy más részről, a ki el is fogult? 
belátja, hogy ha azoknak, melyeket a bizottság a 
sorozatba, mint közöseket, fölvett, csak egyike is 
abból kihagyatik vala, se a fejedelem, se az örö
kös tartományok népei részéről semmi megállapo
dásra, semmi egyetértésre számítani nem lehetne. 

A mi a bizottság által elfogadott intézési mód
szert illeti, azt olyannak tartom, mely Magyaror
szág alárendeltségét maga után nem vonja. Ugyan
is a bizottsági tervezet a birodalmat két egyenjo-
gositott részre osztván, mindegyik törvényhozásá
ból választott delegationalis testületekre bizza a 
közös ügyek intézését. Ezen tervezetben én alá
rendeltséget nem, de jogegyenlőséget látok, a bi-
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rodalom mindkét felére, jogfeladást nem, de jog
tiszteletet a birodalom másik fele irányában. 

Valamint nem pártolhatom azon számos magán
javaslatot, mely röpiratok utján e tárgyban a nyil
vánosság elé került, ugy a bizottsági kisebbségi ja
vaslatot is, melynek különben elméleti becsét meg 
nem tagadhatom, sőt azon szabad szellemet, mely 
azt átlengi, felette tisztelem, de azon akadályok és 
nehézségek miatt, melyek gyakorlati kivitelét gá
tolják, egy szóval azért, mert az általam fölállitott 
három elvbe ütközik, magamévá nem tehetem. De 
igenis, a bizottság többségének tervezetét, mint 
igazságon és méltányosságon, jogegyenlőségen és 
jogtiszteleten, s gyakorlati kivihetőségen alapulót 
elfogadom. És ha a t. képviselő urak az újkori 
társadalmi rend elvei és eszméi után akarnak ha
ladni, ha a birodalmi költségvetésben kiváló részt 
akarnak gyakorolni, ha az eddig ferdén folytatott 
külpolitikát ildomosabbal akarják fölcserélni, ha a 
hadüzenet és békekötés jogait a fejedelemmel nem 
csak elméletben, hanem gyakorlatban is megakar
ják osztani, kell, hogy ezen munkálatot elfogadják. 

A második elv, melyet szem előtt tartani kívánok, 
a koronának fontos államközi szerződésünk alap
ján való figyelembe vétele. Nem tekintve azt, hogy 
Magyar országban az uralkodási forma alkotmány ál
tal korlátolt egyeduralom, s hogy midőn sajátjogain
kat hathatósan visszaköveteltük, minden uj intéz
ménynél a fejedelmi jogokat is tiszteletben kell tar
tanunk, egy igen fontos érdek áll előtérbe és jő te
kintet alá: az tudnillik, mely szerint a sanctióprag-
maticában a birodalom eloszthatatlan birtoklása 
van az uralkodóház számára biztosítva, és annak 
együttes védelme kötelezve; továbbá, hogy a bi
rodalom túlsó felében is alkotmányos kormányzás 
hozatott be. Ennélfogva, a fentebbi czél elérésére, 
egyetértéssel és egyetemesen oly intézmények szük
ségeltetnek behozatni, melyek a birodalmat közö
sen érdeklő ügyekre nézve együttes kezelést föl
tételeznek. És a bizotsági többség tervezetének be
csét épen ott látom , hogy ezen fó érdeket kielégí
ti, a nélkül, hogy a nemzeti fügetlenségi érdekeket 

a birodalom akár egyik, akár másik részében sér
tené, mert nem csak a birodalmi közös ügyek élére 
állit felelős kormányt, hanem szükségességét mond
ja ki annak, hogy a birodalom túlsó felén is oly 
kormány állíttassák föl, mely ne féljen a szabad
ságtól, mely a nép iránti bizalom elvére legyen 
fektetve, mely belássa, hogy a polgárísodás rop
pant terjedelme Ausztriának is feje fölé nőtte 
magát. 

A harmadik elv, melyet kitűztem magamnak: 
az örökös tartományok népeinek megnyugtatása. 
Jól tudom én is, hogy a birodalom túlsó felén van
nak pártok, melyeket semminemű közösügyi ja
vaslat ki nem elégítene. De a mi czélunk az , hogy 
a birodalom népeinek azon józan többsége, mely 
az igazság és méltányosság terére lépett, mely a 
dualismus és paritás elvét elfogadta, magát a bizott
sági munkálat által kielégítve találja. És én azt hi
szem, hogy a többség javaslatával ezen czél el is 
lesz érve, mert a birodalom azon része, mely ezer 
éves alkotmánynyal bír, ezen alkotmányából oly 
concessiót tesz, mely az alkotmányos létet csak 
most nyert tartományok számára a birodalmi kö
zös ügyekre egyenjogú befolyást ád, saját autono-
miájok kifejlesztését februári alkotmányuk alapján 
nem akadályozza, sőt a felelős kormány, és nálunk 
már életbe lépett valódi alkotmány paizsa mellett, 
az absolutismus ellen védbástyát és biztosítékot 
szolgáltat. 

Mivel tehát a bizottsági többség tervezete ál
tal saját önállásunkat veszélyeztetve nem látom ; 
mivel a korona érdekeit a sanctió pragmatica alap
ján eléggé figyelembe veiteknek tapasztalom; mivel 
végre az örökös tartományok népeit, ha az igazság 
és méltányosság terére lépnek, megnyugtathatók-
nak hiszem : a bizottsági többség javaslatát átalá-
ban elfogadom. {Helyeslés jobbról.) 

E l n ö k : Közbejött eseménynél fogva ma már 
be kell végeznünk a tanácskozást. Holnap foly
tatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 
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lalásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szólási szándékuk van följegyezve. 

Adóügyi kormányjavaslat és tárgyalása XCV,XCVI, XCIX. 
Alkotmány visszaállítása XOII. 
Andrássy Gyula gr. 48, 181,186,187, 188,189,210, 218, 

222, 224, 231, 247, 250, 252, 253, 255, 258-
Andrássy Gyula gr. mint elnök LXXVII, LXXVIII. 
Antal Jánosné kérvénye CV. 

Ábrányi lakosok kérvénye XCI. » 
Ács Károly 103. 
Árvamegyei községek kérvényei LXXXHI, C1II, CIV. 

Baan Béla kérvénye CIII. 
Balomiri Simon választási ügye CV. 
Barbaesi lakosok kérvénye CIII, 
Bartal György 113. 
Basztler pénzügyi röpirata LXXXV, CIII, 
Bánfalva község kérvénye CIII. 
Bánó József 158, 220, 342. 
Bánó Miklós 111. 
Beregmegyei oroszok kérvénye CIII. 
Bemáth Zsigmond 114, 184, 206, 209, 213, 249,250, 268, 

301, 313, 316, 318, 329. 
Berzeviezy Tivadar 98. 
Besze János 77, 78, 147, 157, 213, 238, 338. 
Beszterezei egyházmegyei lelkészek kérvénye LXXIII. 
Bethlen Gábor gr. 110. 
Bezerédj László 130, 219, 229, 233, 251. 
Békés-csabai lakosok kérvénye LXXXIX, CIII. 
Bizalmatlansági szavazatok elő nem terjesztetnek LXXXIX. 
Bobory Károly 57, 154, 235. 
Bohetielu Sándor választási ügye LXXXIX. 
Borosányi János választási ügye LXXXII, LXXXVIII. 
Borlea Zsigmond 149, 266, 267, 297. 
Boros Gábor és neje kérvénye XCVIII. 
Bónis Sámuel 94, 131, 154, 157, 174, 196,209, 212, 217, 

223, 230, 251, 252, 253, 260, 268, 270, 273 

284, 289, 290, 315, 317, 318, 322, 326, 329, 
334, 335, 338. 

Bónis Sámuel interpellátiója Cl, CII. 
Bömches Frigyes és társai vasúti indítványa XCI, CIV, CV. 
Böszörményi László 186, 189, 205, 212, 227, 230, 245, 

246, 247, 248, 272, 280, 313, 335. 
Böszörményi László és társai indítványa az országgyűlés 

feloszlatása iránt XCIV, XCV. 
Branovácsky István 287. 
Brassói keresk. és iparkamra kérvénye XCVI. 
Budaházy Andor kérvénye XCVI. 
Buday Lőrincz halála LXXI. 
Bujáki elöljárók panasza XCVIII. 
Burda Imre kérvénye XCIII. 

CSanády Sándor 4, 106, 139, 173, 217, 238. 
Csákvári volt úrbéresek kérvénye LXXXV, CIII. 
Csángók kérvénye CIII. 
Császár község kérvénye CII. 
Császárné neve napja LXXI, születése napja LXXXIII. 
Csengery Antal mint előadó LXXX, ClI. 
Csengery Imre 28, 231, 253, 276. 
Csengery Imre mint jegyző LXXXIX, XC. 
Csenkei Vincze kérvénye Cl. 
Csicsofalvy János panasza XCIII. 
Csiky Sándor 88, 91, 173, 211, 268, 282. 
Csiky Sándor panasza LXXIII. 

CZabay Károly és nővére kérvénye CV. 
Czernovitz város kérvénye LXXIX, CIII. 
Czibur Gusztáv kérvénye CIII. 

Damó Elek s Pál kérvénye LXXXV, CIII. 
Dapsy Vilmos 284. 
;Dáni Ferencz 350. 
Deák Ferencz 4, 101, 123, 131, 137, 138, 139, 163, 164, 
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173, 178, 182, 186, 189, 194, 201, 208, 209, 
214, 215, 216, 262, 269, 270, 316. 

Deák Ferencz indítványa a novemberi leiratra nézve 
LXXIII, LXXIV, a hadkiegészítési rendelet 
iránt LXXXV. 

Deáky Lajos 281, 334. 
Dedinszky József 116, 273. 
Degeofeld Adolf gr. kérvénye XCIII. 
Detrích Zsigmond 88. 
Dentsehbródi kórház kérvénye LXXIII, CIII. 
Dékáni Károly választási ügye XCIII, XCVI. 
D'heil Eleonóra panasza CV. 
Dimitrievies Dániel kérvénye LXXXV, CIII. 
Dimitrievies Milos mint jegyző LXXIII, LXXIV, LXXXI 

—LXXXVI, LXXXIX—XCI, XCHI-XCVL 
xcvni—én, CVL cvn. 

Dobozy Mihályné ügye LXXXIV. 
Dohrzánszky Adolf 144. 
Domabidy Ferencz 374. 
Domaniczky Boldizsár szabadságot kap LXXIX. 
Dorozsmaiak panasza XCIII. 
Dráskóczy Gyula 359. 
Drágabártfai elöljárók kérvénye XCVI. 
Drudják Zsuzsanna kérvénye XCVI. 
Duna-Pataj város kérvénye CV. 
Duna-Vecse városa kérvénye CIII. 
Dnszeg Matild panasza XCIII. 

Eötvös József b. 7, 366, 368. 
Eötvös Tamás 267. 
Erdélyi Múzeum-Egylet kérvénye XCVI. 
Eszterházy István gr. 110. 

Fabinyi Gyula észrevételei XCVI. 
Fájsz község panasza LXXXIII, CHI. 
Faragó Ferencz 177, 265, 321. 
Farkas Lajos kérvénye XCVI. 
Faúr János 100, 287. 
Felség fogadása CIII. 
Felvidéki választók panasza XCIII. 
Félegyházi választók kérvénye LXXII. 
Földesi lakosok kérvénye XCVI. 
Földtani társulat kérvénye CII. 
Fölhatalmazások kizárólagossága CII, CIII, CIV. 
Fölirati bizottság LXXIX. 
Fölirati javaslat benyújtása a hadkiegészítési rendeletre 

nézve LXXXV, elfogadása LXXXVI, átküldése 
a főrendekhez LXXXVII, aláírása LXXXVHI, 
átadása LXXXIX. 

Fölirati javaslat benyújtása a nov. leiratra LXXX, elfoga 
dása LXXXI, átküldése a főrendekhez LXXXII, 
aláírása LXXXIV, átadása LXXXVI. 

Fölirati vita (előleges, a nov. leirat tárgyában) LXXIV— 
LXXVTÍI; a hadkiegészítési rendelet iránt 
LXXXVI. 

Fried Henrik kérvénye LXXXIII, CHI. 
Fülepp Lipót 110. 

Gaál József kérvénye LXXXIII, LXXXIV. 
Gaál Mihály és társai kérvénye XCI. 
Gajzágö Salamon 99, 157^ 228. 
Gajzágó Salamon mint előadó LXXXIII , LXXXV, 

LXXXVHI, XCHI. 
Garanvezekényi lakosok CIII. 
Gábriel István 246. 
Gál János 95, 299. 
Gál Péter 112. 
Geduly Lajos 285. 
Gegus Dániel lefordított Corpus jurisa LXXXV. 
Ghyczy Ignácz 23. 
Ghyczy Kálmán 41, 130, 139, 164, 173, 216, 218, 219, 

220, 228, 246, 289, 314, 316. 
Ghyczy Kálmán indítványa az ujonczügyi kormányjavas

latra x c v n . 
Gorove István 215, 218, 222, 230. 
Gozsdu Manó 143, 149. 
Gracza László kérvénye LXXIX, CIII. 
Grmanecz Károly kérvénye LXXIII, CHI. 
Gubody Sándor 100. 
Gull József választási ügye LXXIX, LXXXIII. 
Gnttmann Ádám kérvénye LXXXIX, CIII. 

Gyoma város kérvénye CIII. 
Gyorsírók kérvénye CV. 

Hadkiegészítési rendelet LXXXV. 
Hajdu-Böszörmény városa kérvénye LXXIII. 
Hajdúböszörményi birtokosok kérvénye XCHI. 
Halász Boldizsár 82, 189, 197, 203, 232, 233, 234, 239, 

241, 318. 
Halmai lakosok kérvénye XCHI. 
Hartinger Antal nemzetgazdasági táblái LXXXV, CIH. 
Hatvanhetes bizottság LXXXIX. 
Hatvanhetes bizottság jelentése és javaslata CII. 
Hatvanhetes bizottság üléseinek korlátolt nyilvánossága 

LXXXIX. 
Hatvanhetes bizottsági kisebbség véleménye CH. 
Hatvanhetes munkálat tárgyalása CIV, CVI, CVH. 
Haladó isteni tiszteletek XCIV, XCVI. 
Háznagysegéd helyettesének díj határoztatik CV. 
Hegedűs István kérvénye LXXXIH. 
Hermann Mihály panasza XCVI. 
Hevessy Bertalan szabadságot kap LXXXI. 
Hodossiu József 150, 296, 306. 
Hollán Ernő 69. 
Hollán Ernő mint előadó XCVHI. 
Horvát Boldizsár 12, 47, 267, 273, 278, 284, 301, 310, 

315, 325. 
Horváth Döme 285, 290. 
Horváth Károly 158. 
Hosszú József 100, 297. 
Hosszú József mint előadó LXXXflL LXXXV. 
Hottavecz József kérvénye XCHI. 

48* 
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Hrabovszky Zsigmond választási ügye (második) LXXH, 
LXXX, LXXXin. 

Hugó Károly kérvénye CHI. 
Huszóczy Dénesné kérvénye LXXXIII, Cili. 

Illés János kérvénye CIII. 
Ulésy János szabadságidőt kap LXXIII. 
Ilonczai lakosok kérvénye XCVI. 
Inándi g. v. lakosok kérvénye CIII. 
Inkey József szabadságidőt kap LXXIII. 
Interpellátiók a jegyzőkönyvbe fölveendők CIII. 
Irányi Dániel javaslatai CV. 
István nádor főbg halála és temetése XCV. 
Ivánka Imre 98, 226, 247, 251, 280, 329. 
Ivánka Zsigmond 151. 
Izbugya község kérvénye CVI. 

Kacskovics Ignácz 105, 237. 
Katonai főparancsnoksági rendelet C. 
Kállay Ödön 62, 78, 313, 351. 
Kálmán János kérvénye C. 
Kálóczy Lajos lemondása LXXXV. 
Károlyi Ede gr. 117, 151, 225, 238, 252, 289, 325, 332, 

333, 334. 
Károlyi Ede gr. indítványa országos vasúthálózat iránt CV. 
Keglevieh Béla gr. 11, 48, 131, 209, 245, 338. 
Keglevich István gr. lemondása XCIV. 
Kemény Gábor b. 295, 330, 331. 
Kemény Gábor b. mint előadó CV. 
Kemény József emlékirata XCI. 
Kemény Lajos kérvénye XCVIII. 
Kendercsik Jakab kérvénye LXXXIX, CIII. 
Kerkapoly Károly 103, 146, 233, 251, 253. 
Képviselőházi könyvtár CV. 
Képviselőházi tisztek és szolgák hátrahagyottjainak 'ugye 

LXXXIV. 
Képviselőházi tisztviselők ós -szolgák kérvénye LXXXIII, 

LXXXIV. 
Képviselői sórthetlenség bántása LXXUL LXXXIX, XCI. 
Kérvényi bizottság LXXDJ, uj bizottság választása CHL 

CIV, CV. 

Kétegyháza község kérvénye CIII. 
Kiss Bálint kérvényei LXXXIX. 
Kiss János kérvénye XCIII. 
Kiss Miklós 156, 288, 290. 
Kiszely Imre kérvénye CV. 
Klauzál Gábor halála LXXI. 
Komáromy Ferenczné kérvénye XCVI. 
Kormányhivatalt vállaló képviselők lemondása LXXXV. 
Koronajavak CII. 
Koross Mihály panasza XCIII. 
Kovách Dániel panasza LXX1I, CIII. 
Kovács Péter kérvénye LXXXV, XCIII. 
Kosa Sándor kérvénye LXXXVI, CIII. 
Költségvetés LXXIV, LXXXIV, LXXXVII, XCIII, CV. 
Költségveto bizottság LXXXVIU. 
Köszönő küldöttség XCH, CIV. 
Kövi lakosok kérvénye XCIII. 
Közép-Szolnok közjjonti választmánya LXXII. 
Közintézeti bizottság XC, XCIII, CIV. 
Közöstigyi röpirat LXXXIII. 
Közösügyi vita CVI, CVII. 
Kőszegi választók panasza XCIV. 
Krausz Dávid panasza LXXXV, CIII. 
Kuba János 146. 
Kubicza Pál 314. 
Kubinyi Ágoston és Ferencz kérvénye LXXII, CDI. 
Kudlik István 196, 333. 
Kuliffay János kérvénye CII. 
Kurez György 230, 266. 

Lator Bálintné s rokonai kérvénye LXXXIX. 
László Imre 109, 197. 
László István kérvényei LXXXV, XCIII, Cin. 
Lehoczky Lajos panasza CVI. 
Lehoczky Nándor kérvénye LXXII, CDI. 
Leirat (királyi, 1866. novemb. 17-kei) LXXI, tárgyalása 

LXXIY-LXXVIII . 
Leirat (királyi, 1867. febr. 17-dikei) XCH. 
Leitold Jánosné kérvénye XCI. 
Lovász János panasza XCVI. 
Lónyay Menyhért 208, 212, 217, 218, 315. 
Löwenthal Sámuel b. halála LXXI. 
Lublókerületi tanítók kérvénye CIH. 
Lucsies József kérvénye XCIII. 
Luksich Bódog 116. 
Luzsénszky Pál b. 289. 

Macelláriu ülés 262. 
Madarász József 4, 70, 164, 166, 173, 186, 189, 193, 199, 

233, 241, 242, 247, 264, 287, 303, 344. 
Madarász József indítványa a hadkiegészitési rendelet 

iránt LXXXV, LXXXVI. 
Madarász József s társai indítványa a 67-es munkálatra 

nézve CII. 
Majovszky Mihály panasza CVI. 
Majsaiak panasza XCIII. 

Jakab Márton kérvénye CV. 
Jakus Sámuel és neje kérvénye XCVI. 
Jankovich Vincze panasza XCIII. 
Jasztrapszky Ignácz kérvénye CV. 
Jámbor Pál 179, 307. 
Jegyzőkönyvi igazítás XC. 
Jekelfalussy Lajos 114, 156, 267. 
Joannovics György 54, 371. 
Joannovics György mint jegyző LXXIV—LXXX, LXXXII, 

LXXXVI—LXXXVHI, XCI, XCH, XCIV, 
xcvii—xcrx, civ—cvi. 

Jókai Mór 254, 279, 368. 
Jókai Mór és társai kérvénye XCVI. 
Justh József 253, 284. 
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Majthényi László b. főrendi jegyző 2, 174, 181, 257, 324, 
327. 

Makói görög hitűek kérvényei LXXII, LXXIX, CÉL 
Makray László 145, 300. 
Mály József kérvénye XCIII. 
Manojlovics Emil 303, 310, 312, 314, 318. 
Marko Samu kérvénye CV. 
Markos István 149, 265. 
Marótky János panasza LXXIII, LXXXIX, XCI. 
Marzini Ferencz kérvénye CIII. 
Mándi lakosok kérvénye LXXXIX. 
Mándy Péter (id.) javaslata CUI. 
Mezö-szepsi mészárosok panasza LXXXV, CIII. 
Médán Endre 263. 
Mészáros Flórián panasza C. 
Mikó Imre gr. 291, 331, 332. 
Mikó Mihály 117, 291, 314. 
Miletics Szvetozár 134, 138, 177, 246, 260,271, 312, 329. 
Mileties Szvetozár indítványa a horvát, ügyben CV. 
Milkovics Zsigmond választási ügye XCVIII, CL 
Millutinovics Szvetozár 141, 290. 
Miniszterelnök kinevezése XCII. 
Minisztérium kinevezése XCIV, bemutatása XCV. 
Miskolczy Laj os 114. 
Mocsonyi Sándor 147. 
Moisil Gergely választási ügye LXXXIV. 
Móga Jeromos és társai kérvénye XCVIII. 
Múzeumi tárgyak fölötti intézkedés XC, XCIII, XCIX, CIV. 
Müllenbaehi lakosok kérvénye CVI. 

Nagy Elek s társai kérvénye LXXXV, CIII. 
Nagy Ignácz 114. 
Nagy-Kanizsa város kérvénye CV. 
Nagykikindai kerület kérvénye XCIII. 
Nagy Sámuel kérdezősködése XCVI. 
Nagy-Várad város kérvénye LXXIX, CUI. 
Nagy Zoltán kérvényei CIII. 
Németh Károly 94, 290. 
Név szerinti szavazás LXXVIÍI, XCVI, XCVIII, XCIX. 
Nikolics Fedor b. lemondása LXXI. 
Nikolies Sándor 53. 
Nóvák András kérvénye XCIII. 

Nyáry Pál 210, 214, 215, 250, 251, 252, 277, 302, 368. 
Nyirmegyesi lakosok kérvénye CIII. 

Obrovácz község kérvénye LXXXV, CIII. 
Obrováczi lakosok kérvénye CVI. 
Ocsvay Ferencz mint jegyző LXXIX—LXXXI, LXXXIV, 

xciv—xcvn, cn—civ, CVL cm 
Oroszy Miklós kérvénye XCIII. 
Oroszy Miklós lemondása CV. 
Oroszy Miklós szabadságot kap XC. 

Onossy Mátyás 17, 242, 252. 

Örkény község panasza XCIII. 

P a p Gergely választási Ugye LXXXI, LXXXIII. 
Pap Lajos 100. 
Pap Lajos vizsgálati költségei LXXXIV. 
Pap Máté választási ügye XCVI, CV. 
Papok nősülhetése LXXIII. 
Pap Pál panasza LXXIII. 
Papp Zsigmond 148, 153, 158. 
Patay István 116, 211, 227. 
Pálffy István gr. lemondása LXXI. 
Párisi világtárlat XC, XCHI, CIV. 
Penczi lakosok kérvénye CIII. 
Perczel Béla 81, 274. 
Perczel Béla lemondása LXXXV. 
Perczel Béla választási Ugye XCII, XCVI. 
Perczel István 98. 
Perényi Zsigmond b. 149. 
Perl Ferencz kérvénye CIII, CV. 
Perl Simon panasza CIII. 
Pesti jogászsegélyző egylet kérvénye LXXXUL 
Pesti polgármester czáfirata CIV. 
Pest-miskolczi vasuttársulat kérvénye LXXXI, CUI. 
Pethe András választási ügye LXXV. 
Pethes József kérvénye LXXXIX, CIII. 
Petyko György kérvénye CIII. 
Pfaff Józsefné kérvénye CIII. 
Podmaniczky Frigyes b. 26. 
Pollák Chaim javaslata LXXXV, CUI. 
Popovics-Desseánu János 143, 266, 310, 311. 
Popovics János panasza CVH. 
Prámer Ambrus kérvénye CV. 
Prépost István kérvénye XCIII. 
Puskáriu János választási ügye LXXV, LXXXV. 
Pyrker Mária kérvénye LXXXIX, CUI 

JKadovánovics János kérvénye CVI. 
Ragályi Ferdinánd 98, 173, 206, 237. 
Rajner Pál mint előadó LXXIV, LXXXIV, LXXXVH, 

XCIII, CV. 
Ráday Gedeon gr. (id.) 252. 
Ráday Gedeon gr. (id.) lemondása LXXXVI. 
Ráday Gedeon gr. (id.) választási ügye XCII, XCVI. 
Ráday László gr. 36, 158. 
Ráday László gr. mint jegyző LXXI—LXXVTJI, LXXXVI, 

LXXXVUI, XCVI, XCVII, C, Cl. 
Ráday László gr. mint előadó CL 
Reök István kérvénye XCHI. 
Roska Zsuzsána és testvérei panasza XCVI. 
Rudnyánszky Flórián 98, 118, 244. 
Ruszinkó Zsigmond panasza XCIII. 

Sajtóügyi kormányjavaslat és tárgyalása XCV, OLT, 
CILI, CIV. 

Sarkad város kévénye CIII. 
Sárközy József halála LXXXIX. 
Schöndorf község kérvénye CV. 
Schvvarz Imre jelentése CV. 
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Sgáliczer Vilmos kérvénye XCVI. 
Simay Gergely 113. 
Simonyi Lajos b. 15, 357. 
Sipos Ferencz választási ügye LXXXV, LXXXVIH, XCI, 

XCIU. 
Sipos Orbán 156. 
Skirva község kérvénye C1II. 
Skrábán György kérvénye CV. 
Soltész Sándor kérvényei LXXXV, C, CIII. 
Somossy Ignácz 252. 
Somssich Pál 49, 228, 232, 250, 253, 353. 
Stefanidesz Henrik 142, 144, 157, 288. 

Szabadka városa panasza LXXXV, CIII. 
Szabadkai polgárok kérvénye LXXIX, CIII. 
Szakács István kérvénye XCVI. 
Szakáll Lajos 116. 
Szalatkay György panasza LXXXV, CIII. 
Szaplonczay József 79, 227. 
Szarvas város kérvényei LXXXI, Cl, CIII. 
Szatmáry Dániel kérvénye LXXII, CIII. 
Számvizsgáló bizottság jelentése LXXXV, LXXX1X, XCI. 
Szász Károly 35, 153, 158, 288, 308, 309. 
Szávics Döme panasza XCVI. 
Szemző István választási ügye LXXXVIH, LXXXIX, 

XC, XCL 
Szemző Nándor halála LXXI. 
Szent-András község kérvénye LXXXI, CIII. 
Szentes városa kérvénye XCI. 
Szentesi választók panasza XCIII. 
Szent-györgy-ábrányi lakosok kérvénye CIV. 
Szentiványi Adolf 230, 246. 
Szentiványi Károly mint elnök LXXI—LXXVII, LXXX— 

xc, XCÜ—ci, cm, civ, cvi, cvn. 
Szentkirályi Mór 23, 145, 161, 177, 213, 218, 219, 225, 

230, 233, 250, 280, 315, 329. 
Szentmártony József kérvénye CV. 
Székely Gergely 117, 298. 
Széky Péter választási ügye LXXV, LXXXIII, LXXXV, 

LXXXVIH. 
Széles Dénes 301. 
Széles Dénes választási ügye LXXI, LXXV. 
Szilády Áron 101. 
Szirmay Pál szabadságot kap LXXXIX. 
Szlávy József főrendi jegyző 160. 
Szmederovácz Zsigmond panasza LXXXH, CIH. 
Szmrecsányi Dáriusz 159. 
Szontagh Pál 98, 210, 273. 
Sztratimirovics György 139, 259, 304, 310. 

Takács Mihály kérvénye CIII. 
Takácsy Jőzsefné kérvénye XCVI. 
Tamássy Károly jelentése CV. 
Tassy Ede kérvénye LXXIII, CIH. 
Teleki Domokos gr. (id.) 99, 293. 
Temesvár városa kérvénye LXXXV, CIII. 
Természettudományi társulat kérvénye XCIII. 

Í Téesöi lakosok kévénye CL 
i Thnry Gergely 294. 
1 Thury Sámuel 279, 289. 

Timári lakosok kérvénye CV. 
Tisza Kálmán 5, 48, 118, 133, 171, 180, 181, 198, 207, 

208, 209, 211, 214, 215, 226, 229, 245, 247, 
251, 254, 258, 259, 265, 275, 283, 289, 311, 
313, 360. 

Tisza Kálmán indítványa a nov. leiratra nézve LXXIII, 
LXXIV. 

j Tisza Kálmán interpellátiöja C. 
Tisza Lajos 33. 
Tisza Lajos mint előadó CII, CIII. 
Tisza László 19. 
Tisza-szölösi elöljárók kérvénye CIV-
Tisza-vezsenyi elöljárók kérvénye XCVI. 
Tokaj-hegyaljai emlékirat LXXIX, CIII. 
Tokaj-hegyaljai lakosok kérvénye CIII. 
Tolnay János panaszai XCVI. 
ToLnay Károly 376. 
Torma János kérvénye CV. 
Torma Károly mint előadó LXXV, LXXXIX, XCI, XCVI. 
Tóth Kálmán 110. 
Tóth Lörincz 38, 272. 
Tóth Vilmos 64, 247, 318, 338. 
Tóth Vilmos mint jegyző LXXI—LXXXVHI, XCI, XCII, 

xciv—xcvi, xcix-cvn. 
Törvényhatóságok ügyében tett kormányjavaslat és tárgya

lása XCV, C, Cl, CIV. 
Trajtler József kérvénye CVI. 
Transchenfels Emil 294. 
Trefort Ágoston 116. 

Ugocsai lakosok kérvénye CIII. 
Ujfalussy Miklós 268, 290, 317. 
Ujonczügyi kormányjavaslat és tárgyalása XCV, XCVII, 

XCVIH, XCIX, CIII. 
Újvidéki helv. hitv. hivek kérvénye CVII. 
Újvidéki szőlőbirtokosok kérvénye CIII. 
Ungár István panasza LXXXIII, CIII. 
Ungár Mór kérvénye CV. 

Üdvözlő küldöttség LXXXIII, LXXXVI. 
Ülések elnapolása LXXXP7. 
Ürményi József 166. 
Ürményi József lemondása LXXXVI. 

Yadász Manó 280. 
Vadász Manó választási Ugye LXXXI, LXXXITL 
Vadnay Lajos 21, 217. 
Varga János kérvénye XCVI. 
Vasut (bártfai) LXXII, CDI. 

— (debreczen-szatmár-szigeti) CIII. 
— (nagyvárad-brassói) XCI, XCVI, CIV, CV. 

| — (nagyvárad-fiumei) LXXIX, CIII. 
1 — (pest-miskolezi) LXXXI, CIII. . , 
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Vasút (temesvári) LXXXV, CHI. 
— (vágvölgyi) XCIII. 

Vasúthálózat (országos) CV. 
Vay Lajos b. 4, 107, 108, 326. 
Vay Sándor b. választási ügye LXXXV. 
Vállyi János 186, 194, 235. 
Vállyi János és társai inditványa az ujonczügyi kormány

javaslatra nézve XCVin. 
Várady Gábor 65, 101, 108, 154, 157, 224, 250,251, 267, 

274. 
Veléte község kérvénye CIII. 
Végess Andor panasza LXXXV. 
Vjeszt András kérvénye XCIII. 
Vucsetics István választási ügye LXXXV, LXXXVIII. 

V? achsmann Frigyes Vilmoj panaszai és munkálata LXXII, 
xcvi, CII, cm, civ. 

Wagenleiter Johanna kérvénye XCIII, XCVI. 
Wagner Frigyes választási ügye LXXIX; LXXXÍII. 

Wass Sámuel gr. 312. 
Wenckheim Béla b. 271, 277, 285, 288, 289. 
Winkler Márton és társa panasza CIV. 
Wlád Alajos 150, 309, 311. 

Zachcsák Eozálía kérvénye XCVI. 
Zárt ülés LXXXII, XCIII. 
Zboró város kérvénye LXXII, CIII. 
Zelizi lakosok kérvénye CHI. 
Zeyk Károly 294. 
Zeyk Károly mint elnök LXXIX, XCI, XCVII, CII, 
Zichy Antal 155. 
Zichy Antal mint előadó LXXXIII. 
Zichy Nándor gr. 138. 
Zimmermann András 291, 301. 

Zsarnay Imre 60, 223, 233. 
Zsámbokréthy József 98, 133, 275. 
Zsedényi Ede 154, 156, 288. 

CV. 
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