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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." 
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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. 




