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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. 




