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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-
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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.) 




