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ni képesek valának, ha — ismételve mondom — a 
kormánynak mindezen vissaélések és nagy bajok 
immár tudomására juthattak volna, lehetetlennek 
képzelem, hogy ily következményeiben szerfelett 
káros, törvényellenes, és méhében a legkeserűbb 
és alaposabb elégületlenséget rejtő javaslatot te
hetett volna elfogadás végett, habár ideiglen is, a 
ház asztalára le. 

De nem akarom tovább a t. ház türelmét ho-
szabb fejtegetéseimmel fárasztani: azért röviden csak 
azt jelentem k i , hogy én a kormány javaslatának -
ez en pontját el nem fogadom, és így a telekkönyvi 
hi vatalnokokat is csak rígy. mint a megyei öszves 
tis zti kart, minden főispáni kijelölés nélkül, sza
badon, az illető megyék választói által választatni 
kivánom. 

E l n ö k : Senki sem lévén a szólásra följegyez
ve, a kérdés szavazás alá kerül. U g y veszem ész
re, a ház tagjai a 4-ik pontot módositni kívánják: 
ennélfogva a beadott módositványok a beadatási 
sorozat szerint szavazás alá bocsáttatnak. A jegy
ző úr fölolvassa a módositványokat. 

Ráday László gr. jegyző : A javaslat 

szerkezetét már csak azért sem lehet szavazás alá 
bocsátani, mert azt maga a miniszter úr visszavet
te. (Olvassa Bónis Sámuel módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Bónis Sá
muel képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok, kik Bó
nis Sámuel képviselő úr módositványát nem pár
tolják, fölállani. (Megtörténik.) A t . ház többsége az 
én tiszta meggyőződésem szerint Bónis Sámuel 
képviselő úr módositványát el nem fogadja. 

Menjünk most át Tóth Ló'rincz úr módositvá-
nyára. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Tóth 
Lörincz módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Tóth Ló'
rincz képviselő úr módositványát pártolják, föláll-
ni. (Megtörténik.) Tóth Lőrincz képviselő úr módo
sitványát a ház többsége elfogadván, a szerint lesz 
a 4-dik pont szerkesztve. 

A tanácskozás folytatása holnap d. e. 10 óra
kor lesz. 

Az ülés végzödik^d. u. 2 2/4 órakor. 

(jJL. OKiSiiAvrO& I J JLJÍ Í^ 
1867. marczius 8-dikán 

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

Tárgyai t Bemutattatnak : Técsö lakosainak kérvénye dohánytermelési engedélyért; Szarvas városáé az urbériségért járó 
összegnek számára való kiadatása iránt; Csenkei Vinczeé hivatalért. Milkovics Zsigmond föltételesen igazoltatik. A pénzügyminisz
terhez intézendő interpellátio iekntetik be. A köztörvényhatóságok iránti miniszteri javaslat, szakaszonkint végig tárgyaltatván, 

elfog adtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef &., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésöket folytatni. Először a teg
napi jegyzőkönyv fog hitelesíttetni: méltóztassa
nak figyelemmel kisérni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mar
czius 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza K á l m á n : A jegyzőkönyvre nézve van 
egy észrevételem. Ha jól vettem ki, ajegyzőkönyv-
ben az van, hogy a miniszterelnök urnák fölvilá-
gositása kielégítőnek találtatott. Hajói emlékezem, 
én azt mondtam, hogy csak a jelen pillanatra néz
ve vagyok kielégítve. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az erre 
vonatkozó pontot) 

TiSSZa K á l m á n : Nem jól hallottam ; bocsá
natot kérek. > 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém bemutatni. 

36* 
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Mármarosmegye Técső városának lakói ké
rik a dohánytermelési engedélyt eszközöltetni. 

Szarvas városa községe, még 1845-ben az úr
béri tartozásokat megváltván, az urbériségért esen
dő öszszeget kiadatni kéri. 

Csenkei Vincze hivatalalt kér magának esz
közöltetni a minisztériumban. 

Mind ezen folyamodások a kérvényi bizott
sághoz tétetnek át. 

Eáday László gr. előadó úr egy igen rövid 
igazolási esetet fog előadni. 

Ráday László gr. előadó (olvassa átallandó 
igazoló bizottság véleményes jelentését Milkovics Zsig
mond , Komárommegye nagy-igmándi választókerü
lete képviselőjének választása tárgyában. A bizottság 
a szabályszerű 30 napi határidő megtartása mellett 
igazolást véleményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Milkovics Zsigmond a szabályszerű 
30 nap megtartása mellett az igazolt képviselők , 
sorába igtattatik. i 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Mielőtt a t. ház a 
napi rendre áttérne, bátor vagyok kijelenteni, hogy 
a pénzügyminiszer úrhoz kérdést akartam intézni; 
miután azonban látom, hogy nincs jelen, föntartom 
magamnak a jogot akkorra, mikor meg fog jelenni. 

E l n ö k : Következik a miniszteri előterjeszt-
vény 5-dik szakaszának tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő : Meg kell jegyez
nem, hogy a tegnapi módositvány elfogadása által 
az ötödik szakaszból hatodik lett. (Olvassa a mi
niszteri előtérj esztvény o-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva a miniszteri előterjeszt-
vény ezen szakasza elfogadtatik és pedig 6-dik 
szakasznak. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előtérj esztvény 6-dik szakaszát.) 

D a p s y V i l m o s : T. ház! A fölolvasott 6-dik 
pontot én részemről hiányosnak tartom, mert nem 
fejezi ki világosan és határozottan mind azt, mit 
meggyőződésem szerint a minisztérium e pontban 
kimondani kivánt, minek természetes következése 
lenne az, hogy ha a szerkezet ki nem pótoltatnék, 
hanem változatlanul niegtartatnék,kétesmagyaráza-
tokra adna alkalmat,mit pedig e háznak határozatho
zatal alkalmával különösen kerülnie kellene. Czélja 
ezenszakasznakaz,hogymindazonintézkedések,me-
lyek a minisztérium által kért s a ház által már meg
adott fölhatalmazás következtében a köztörvény
hatóságok visszaállítása kapcsolatában tétetni fog
nak, ideigleneseknek jelentessenek ki. Ha ez czélja 
e 6-dik pontnak, e czél a szerkezet által magokra 
a, megjei bizottságokra és tisztviselői karra nézve 
határozottan ki van jelölve; de midőn a szerkezet
ben a megyei törvényszékek és azok megválasz

tandó bírái egyszerűen mellőztetnek, azt hiszem, 
méltó aggály fog keletkezni az iránt, mintha talán 
a t. ház e szakaszban intézkedését a megyei törvény
székekre is kiterjeszteni nem kívánná; szükséges
nek tartom tehát, hogy a szerkezetben megemlit-
tessék: a megyei törvényszékek és ezek megvá
lasztandó tagjai. Szükségesnek tartom ezt egy rész
ről a kételyek eloszlatása tekintetéből, de más rész
ről azért, hogy a kik a megyei törvényszékeknél 
alkalmazást nyerni kivannak, előre tudhassák és 
beláthassák, mi sors vár reájok. Azért a szerke
zet különben megtartása mellett néhány szó hozzá
adásával következőleg inditványzom azt módosi
tatni: „6-szor. Hogy a megyei bizottságok, tiszt
viselők és törvényszékek tagjai csak a megyék 
végleges szervezetének tettleges életbe léptetéséig 
maradnak állásukban és hivatalukban; akkor pe
dig a bizottságok, tisztviselői kar és törvényszékek 
ujabb megalakulása akként fog történni, mint ez 
iránt a törvényhozás intézkedni fog." (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A kormány azon véleményben volt, hogy 
a megyei törvényszékek tagjai szintén a tisztvise
lők sorába tartoznak; ha azonban a t. ház nagyobb 
megnyugtatást talál a tett módosítás elfogadásában, 
a kormány nem ellenzi, hogy az különösen is ki
tétessék e pontnál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a tett 
módositványt ? (Elfogadjuk!) E szerint fog tehát 
a 6-dik pont kiegészíttetni. 

Ráday László gr. jegyző {olvassa a szer
kezet 7-ik pontját.) 

J u s t h Józse f : T. ház! Midőn bátor vagyok 
fölszólalni e szakasznál, nem teszem azért, mintha 
czélom volna a házhoz valamely módositványt be
adni, hanem csak azért, mert meg vagyok győ
ződve, hogy ezen szakasznak rendelete, a mint 
rám nézve is megnyugtató, bizonyára mindazokra 
kellemesen fog hatni, kik nemzetiségök igényeit 
képesek alárendelni a haza magasabb érdekeinek. 
De, t. ház, az élet nemcsak a bizottságokban nyi
latkozik, hanem nyilatkozik sokféleképen, és an
nál élénkebben hazánkban, hol a közügyek iránti 
érdekeltség talán sokkal nagyobb, mint másutt. E 
tekintetnél fogva bátor volnék egy szerkezetet 
indítványozni, mely a 6-dik szakasz pontja után 
következnék, és ekként szólana: „Atalában addig 
is, mig a helyhatósági és községi rendszer tör-
vényhozásilag szabályoztatnék, fölhatalmaztatik a 
minisztérium, hogy e részben minden oly fölme
rülhető kérdéseknél, melyek a haza külön ajkú 
nemzetiségeinek nyelwiszonyaira vonatkoznak, az 
országgyűlési föliratok szellemében intézkedhes
sek." Bátor vagyok ezen szerény indítványomat 
a minisztérium pártolásába és a t. ház elfogadá
sába ajánlani. (Halljuk a módosított szerkezetet!) 
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Ráday László gr. jegyző (olvass a a módo-
sitvány szerint változtatott szerkezetet.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Wenckheim ^Béla b. 
belügyminiszter! (Halljuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! A kormány az eló'terjesztvény 7-dik pont
jában foglalt fölhatalmazással beérte volna, mert 
bizonyára annak értelmében is mind a községi 
ügyekben, mind a helyhatóságokban azon szel
lemben intézkedett volna, mely a törvényhozás 
tanácskozásai folytán fölterjesztett föliratokban 
nyilatkozott. Ha azonban megnyugtatásul szol
gál, a kormány kész Turóczmegye szent-mártoni 
képviselőjének módositványát elfogadni. (He
lyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház! Én magam 
is azok közé tartozom, kik a nemzetiségeknek 
mind azon jogos igényeit, melyek őket a törvé
nyesség és méltányosság korlátai közt megilletik, 
törvényhozás útján teljesíteni mindenha hajlan
dók ; de sőt a valódi szükségesség elismerése ese
tében, azoknak az eszélyesség s a józan mérséklet 
korlátai közötti érvényesítéséhez hozzájárulni, tör
vényhozásig sem idegenkednek. S ime, t. ház! a 
miniszteri javaslat 7-dik pontja, a nemzetiségek 
iránti méltányosságból, hogy azok alkotmányos 
működésre több tért nyerjenek: tanácskozási nyel
vül a tisztán magyar nyelvet rendelő 1848. 16-ik 
törvényczikket egyelőre fölfüggesztetni, s a t. kép
viselőtársunk Justh József által fölhozott módosit-
vány ismét, az élet és gyakorlat iránti figyelemből 
•és eszélyből, a minisztériumot törvényhozásig is 
följogosittatni indítványozza, hogy a külön ajkú 
nemzetiségeknek nyelvi viszonyaira vonatkozó 
kérdésekben, az eddigi országgyűlési föliratoknak 
a nemzetiségek iránti méltányos szellemében, tény
leg intézkedhessek. Ezek együttesen, t. ház! élő 
tanujelek arra, hogy a felelős magyar kormány 
s az országgyűlés a nemzetiségek józanon méltá
nyos igényeit kielégíteni kész; s hogy az ország
gyűlés akkor, midőn őket többször megnyugtatta, 
nem csak csalóka reményt kivánt és szeretett nekik 
nyújtani, de már az első tényleges alkalomnál, 
törvényhozásig is, rajok s a közhazára nézve egy-
gyenlően üdvös tényekkel kivánta őket megnyug
tatni és biztosítani. (Zaj. Szavazzunk!) Ezek ugyan 
még nem törvények, de határozatilag elfogadtat
ván, kötelezővé válnak, s örök alapjai lesznek a 
törvényhozásnak, a melynek keretében a nemzeti
ségek erkölcsi és szellemi jóllétöket szabadon ki
fejleszthetik, azt legbiztosabban elérhetik, s a 
melynek keretében a municipális életbe befolyá-

" sukat és közreműködésüket velünk együtt testvéri-
lég gyakorolhatják. A méltányosság e vívmányait 
a nemzetiségek bizonyosan elismeréssel veendik; s 
bizonyosan el fogják ismerni, hogy az eszély, a jó

zan mérséklet e kedvezményein túl, kárhozatos 
irányzat és törekvés nélkül nem mehetnek; s hogy 
viszont a felelős kormány és országgyűlés részéről 
is, ez azon méltányossági szélső vonal, melyen túl, 
törvényhozásig, nemzetérdekeink koczkáztatása 
nélkül, nem léphetünk. (Zaj. Szavazzunk!) Tudjuk 
és érezzük mindnyájan, t. ház! hogy e hazának, 
hogy e nemzetnek azzal, hogy itt kebelében nem 
csak az anyagi és szellemi előnyöket a legnagyobb 
mérvben megalapítania, állandósítania kell, de 
hogy itt, délkeleten, az alkotmányos szabadság, 
az alkotmányos élet őrévé, előharczosává s úgy
szólván apostoli terjesztőjévé kell válnia: a minő 
fényes, épen oly vészterhes missioja van. De azt is 
tudjuk, hogy a nagyszerű missiot, az általunk 
egész nagyságában érzett hivatást csak is akkor 
tölthetjük be •—-s e hit kell, hogy mindnyájunknál 
egyenlően meggyőződéssé váljék — ha politikailag 
továbbra is egy magyar haza, egy nemzettest, s 
ha ismét századokra kiható biztossággal és ered
ménynyel ezentúl is Sz. István koronája foguuk 
megmaradni. S az is kétszer kettő négy , 
hogy ha netalán bármelyikünk, bármi üres ábrán
dok, bármi üres reményért e nagyszerű föladatot 
koczkáztatni, elérését megzsibbasztani s elejtetni 
fogná: az ugyan az onnan éjszakról, a nemes len
gyel nemzet képében eléggé híven, eléggé tanul
ságteljesen visszatükröző, s rája nézve is bizonyo
san bekövetkezendő testi s lelki elszegényedést, az 
elsatnyulást, a szolgaságot, s utána a föltámadás 
nélküli halált bizonyosan el fogja érhetni. Üdvöz
löm a miniszteri javaslatban, s a beadott módosit-
ványban az időszerű eszély és józan mérséklet ta
pintatos kifolyását, s attól közhazánk érdekében, 
átalakulásunk küszöbén, a legjobbat várván, úgy 
a mint van, egész terjedelmében mind a kettőt el
fogadom. 

Geduly L a j o s : T. ház ! (Szavazzunk!) Nem 
igen fárasztottam az eddigi tanácskozásokban a t. 
ház türelmét; e tárgynál azonban ösztönözve ér
zem magamat fölszólalni, és e tekintetben a t. ház
nak becses figyelmét néhány perezre kikérni. 
(Halljuk!) 

Mindenek előtt ne méltóztassanak szerényte-
lenségre magyarázni, ha rövid mondani valómat 
saját csekély személyemre való némi vonatkozással 
kezdem meg. Részemről bátran elmondhatom ma
gamról — és ebben azok, kik ismernek és eddigi 
igénytelen pályámat részvéttel, figyelemmel kisér
ni méltónak tartották, meg fognak egyezni — hogy 
nem igen sok ember van e hazában, ki a magyar 
nemzet iránti állitólagos részrehajló hajlamáért, és 
a más nemzetiségek, különösen az egyik iránti ál
litólagos ellenséges érzületéért annyi heves és ke
serű megtámadásoknak lett volna kitéve, mint épen 
csekély magam. (Zaj.) Nem azért hozom ezt föl, 
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hogy csekély személyemnek valami fontosságot tu
lajdonítsak, vagy azzal épen kérkedjem — mert 
hiszen, ha ama vád alapos volna, az nem kérkedni, 
de inkább szégyenleni való dolog volna — hanem 
azért, hogy elfogulatlan álláspontom arra nézve, 
mit röviden mondani akarok, előre is constatálva 
legyen. 

Magára a tárgyra áttérve: a ki a történelmet 
nem mint egyes, összefüggés nélküli eseményeknek 
aglomeratumát, hanem egj magasabb és legmaga
sabb bölcseségnek századokon keresztülvonuló 
öntudatos nyilvánulását látja, nem fogja tagadhat
ni, hogy az isteni gondviselés a magyar nemzetet, 
ezen keleti rajt, nem ok nélkül szállitá távolról ide, 
és nem ok nélkül tar támeg egy évezreden keresz
tül ezen darab földön, hanem hogy annak egy 
nagy és különös missiójának kell lenni. Talán lesz 
idő és alkalom ezen missiónak tüzetesebb fejtegeté
sére visszatérnem; most csak azt akarom megjegyez
ni, hogy én ezen missiót a magyar nemzet azon 
föladatában látom, hogy a magyar nemzet közve
títő' és összekötő legyen a nyugat és kelet között. 
Más részről tudjuk mindnyájan, kik a magyar nem
zet történelmét ismerjük, hogy annak azóta, mióta 
itt megtelepedett, számtalan és szüntelen, lételét 
fenyegető veszélyekkel kellett megküzdenie, tán 
épen azért, hogy andalitó, sorvasztó nyugalomba 
ne merüljön, hanem ereje edződjék és igy annál 
képesebb legyen, ha üt az óra. missióját betölteni. 

Á régibb veszélyekhez legközelebb egy ujabb 
is járult, tán valamennyi előbbinél nagyobb és fe
nyegetőbb : az átalános nemzetiségi mozgalom. Tud
juk, t. képviselőház, hogy ezen mozgalomnak már 
több százados államszerkezetek estek áldozatul; 
és ki merné köztünk kétségbe vonni, hogy ezen 
nagyszerű átalakulási processus még végkép nincs 
befejezve ? 

Elmondották már a régi magyar államszerke
zetről is bizonyos próféták, hogy az ezen átalános 
nemzetiségi áramlat közepett jelenlegi állapotában 
nem fog fönmaradhatni, hogy annak mozaikszerű 
alkatrésze mindenik a maga rokon eleméhez fog 
csatlakozni, hogy a magára maradt magyar faj 
nem lévén képes önálló politikai jelétet folytatni, 
önként vagy erőszakosan az őt körülövedző óri
ásokba fog beolvadni, szóval, hogy akkor és pedig 
nem sokára be fog következni a finis Hungáriáé. 

Részemről nem ismerem félre ezen veszélyt, 
sőt annál mélyebben érzem azt, minél jobban meg 
vagyok győződve, hogy ezen nemzetiségi mozgalom
ban sok van olyan, a mi tökéletesen jogosult.Nem 
szenved kétséget, t. képviselőház! hogy abban 
nem kevés nem tiszta tényező is szerepel: dicsvágy, 
haszonlesés, éretlen és értetlen rajongás, a gyűlö
let és a boszu szenvedélyei; más részről tagadhat-

i lan az is, hogy nagy részben megint irányai és in
dokai tiszták, nemesek és méltánylásra méltók. 

Végtelenül nőne a veszély a magyar állam
szerkezetre nézve, ha ezen mozgalomban épen az, 
a mi tiszta és nemes, minden ellensúly nélkül cent
rifugai irányban fejlődnék, mi által az utóvégre 
csakugyan a magyar nemzetre és a magyar állam
szerkezetre nézve ellenállhatlanul vészhozóvá és 
rombolóvá válnék. 

Szerencsére van egy ily ellensúly, van egy 
nem kevésbbé tiszta és nemes tényező, mely, ha 
bölcsen fog fölhasználtatni, a nemzetiségi mozgal
mat mérsékelni, ártatlanná tenni lesz képes: ez a 
külön nemzetiségeknek százados egységes állami 
múltja. Ln úgy tapasztaltam, t. ház, hogy a külön
böző nemzetiségek nem' csak nem érzik magokat 
az által kellemetlenül érintve, hanem büszkék arra, 
hogy ezen Magyarországnak polgárai. Természetes 
dolog is ez. Hiszen mind az, a mi e darab földön 
egy évezred óta vérrel, észszel, munkával az 
anyagi és szellemi hareztóren ki lőn víva, nem 
csupán és kizárólag a szorosabb értelemben vett 
magyar fajnak vívmánya, hanem közös keres
mény és közös kincs; és így természetes, hogy 
valamint a különböző nemzetiségek, miként azon 
gondolatra magasabban dobog szivök, hogy ők is 
járultanak ezen közkeresményhez, úgy annak to
vábbi közös birtokában örömmel kívánnak meg
maradni. 

De más részről nem lehet kárhoztatni azon 
óhajtásukat sem, hogy kisebb szűk köreikben 
megint a magok módja szerint kivannak mozogni. 
Nem lehet kárhoztatni azt, hogy a német, a tót, a 
szerb, a román ajkú magyar polgár a maga köz
ségében, a maga megyéjében a közdolgokhoz a 
maga nyelvén, melyet talán egyedül tud, mint 
most már egyenjogú polgár, kivan hozzászólani. 
Nem lehet kárhoztatni, ha kívánja, hogy az őt sze
mélyesen érdeklő ügyek az erre hivatott közegek 
által az alsóbb rétegű közigazgatás, igazságszol
gáltatás körében az ő nyelvén, melyet ért és tud, 
kezeltessenek, hogy gyermekei azon ismeretekben, 
melyek az embert emberré teszik, az ő nyelvén, 
melyen legjobban lehet szivéhez és eszéhez férni, 
és pedig nem csak fölületesen, nem oly iskolákban, 
melyek az iskoláknak inkább paródiái, hanem a 
melyek a mostani időkor színvonalán állanak, be
avattassanak. Ezen kívánalmak, t. ház, az én meg
győződésem szerint a mily természetesek, szintoly 
méltányosak. Csak ha ezen természetes és méltá
nyos kívánalmak teljesítése megtagadtatnék, le
hetne attól tartani, hogy az ujabb nemzetiségi moz
galom azon régibb századok által szentesitett ál
lamkapocs fölött tudna túlsúlyra vergődni, és a 
jelzett siralmas katastropha bekövetkeznék. (Zaj. 
Szavazzunk!) 
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A föladat tehát az : ezen ujabb józan és mér
sékelt követeléseket a régi százados együttlét ál
tal szentesitett államkapocscsal bölcsen s jóakaró-
lag nem csak egybehangzásba hozni, hanem épen 
azon bölcs és mérsékelt eljárás által ama kapcsot 
még szilárdabbá tenni. 

S mivel azt látom, hogy a Justh József kép
viselő úr által benyújtott indítvány ezen bölcs és 
méltányos eljárásnak s valósításának kezdete; mi
vel eddig csak Ígéreteket lehetett tennünk, most 
az ígéretek teljesítésének küszöbén állunk; mivel 
úgy hiszem, hogy az által azok meg fognak czáfol-
tatni és szégyenittetni, a kik mondogatni szerették 
eddig: igérni könnyű, meglássátok, ha kenyértö
résre kerül a dolog, nem fogtok kapni semmit: én 
Justh József képviselő társam indítványát annál is 
inkább, mert a minisztérium is magáévá teszi, el
fogadom. 

Madarász József : T . képviselőház! Ha Justh 
József képviselő úr módositványa úgy értelmezte-
tethetik, hogy a miniszteri előterjesztésnek nyoma
tott 7-dik §-sa kimarad és a helyébe tétetnék, nem 
valék fölszólalandó e házban. Miután azonban a mó-
dositványt enmagam kissé megtekintem, láttam, 
hogy az itteni módositvány a 7-dik szakaszt meg 
akarja tartani s utána a miniszteri előterjesztést 
beigtatni. E tekintetből tehát magamévá téve mind 
azokat, tényleg is kész vagyok a különböző nép
fajok és nemzetiségek számára megadni azt, a mit 
törvény és igazság megadatni kíván; de egy úttal 
azon indokból, hogy midőn ez megadatik, az ezen 
miniszteri előterjesztésben foglalt ama szavak által, 
hogy a törvény e része határozat által fölfüggesz
tetik, hogy ez káros következésü ne legyen, kény
telen vagyok a t. képviselőházat egy általam is tett 
módositvány fölolvásására s meghallására fölhívni. 
Nem leszek ezt indokolandó semmivel, mert önma
ga fogja indokolni magát, miként módositványo-
mat csak is az imént említett törvény felfüggesz
tése máskori aggodalomból és velünk testvéries 
nemzetiségi óhajtásainak kellő méltánylásában ke
resem. A módositvány ez: „A köztörvényhatóságok 
visszaállítása tárgyában tett miniszteri előterjesz
tésnek azon részére, melyben az 1848: 16 t. ez. e 
pontja bizonyos részben fölfüggesztetni javasolta
tik, a törvény világos rendeletei jogosan határo
zatok által föl nem függesztethetvén, és ha a ha
zának biztonsága és nyugalma követelné, csak is 
az indemnity vagyis fölhatalmazás megegyeztet-
hető mind az alkotmányosság, mind a felelős mi
niszteri kormányzat elvével" : a szerkezet erre vo
natkozó szakaszai ki lennének hagyandók s he-
lyökbe igtattatnék ez: „Anemzetiségi kérdéseknek 
törvényhozás utján leendő elintézéséig fölhatahnaz-
tatik a független felelős magyar minisztérium, 
hogy a nemzetiségi kérdésre nézve a köztörvényha-

i lóságokban az azokból támadható viszályok elhári-
: tására, a kölcsönös testvéri egyetértés fentartására 
| felelősség mellett megtehesse mind azt, a mit a ha

za köz nyugalma, az alkotmány teljes mérvben 
helyreállítása érdekében, követel." 

Branovacsky I s t v á n : A miniszteri előter
jesztés 7-dik pontját úgy értelmezem, hogy a tisz
telt minisztérium az által a nem magyar ajkú la
kosoknak óhajtásait tekintetbe kívánja venni. 
(Zaj. Szavazzunk!) Én tehát azt teljes lélekkel pár
tolom nem csak, hanem kívánom csakugyan, 
hogy a Justh képviselő úr által előhozott módosit
vány is ezen előterjesztmény kiegészítéséül fölvé
tessék. Nem akarom indokolni ezen kivánatomat 
addig, a meddig nem látom, hogy valaki tán el
lene fölszólal; miután tehát látom, hogy a t. mi
nisztérium is elfogadta a módosítványt, és a t. ház 
is, úgy látszik, magáévá teszi: fentartom magam
nak a szót, míg valaki azt netán ellenezni fogná. 
(Szavazzunk.') 

F a u r JánOS: T. ház! Miután ezen módosit
vány semmi ellenvetésre nem talált e házban, ré
szemről föl sem szólaltam volna, ha Madarász 
képviselőtársam egy más módosítványt nem tett 
volna. í g y csak a módosítványhoz szólva, ki aka
rom mutatni, hogy e két módositvány közt semmi 
eltérés nincs. Madarász képviselő iír csak bővebb 
magyarázatát adta az első módosítványnak; de 
módositványa egyszersmind megszorítja az első 
módosítványban a minisztériumnak adott fölha
talmazását: azért én azt nem pártolhatom. Én a 
minisztérium előtérjesztvényének 7-dik pontjában 
foglalt rendelkezést megnyugtató kezességéül ve
szem annak, hogy a minisztérium figyelmét a 
nemzetiségi kérdés el nem kerülte ; örvendetes je
léül veszem annak, hogy a minisztérium a nemze
tiségi kérdés tárgyánál méltányosság és jóakarat 
által vezéreltetik. 

Ha valaki a nemzetiségi kérdés fontosságát 
elismeri, úgy én bizonyosan azok közé tartozom. 
Én óhajtom a méltányos kiegyenlítés megoldását; 
de épen azért, mert elismerem fontosságát, mert 
kielégítő megoldását óhajtom, belátom azt is, hogy 
azt nem lehet egy más kérdés alkalmával, melles
leg, úgyszólván per tangentem tárgyalni és elin
tézni; hanem az, fontosságánál fogva, önállóan, 
beható és mély megfontolás után tárgyalható és 
intézhető el. De meg vagyok arról is győződve, 
hogy ezen kérdés tárgyalásánál és elintézésénél 
fő tényező a kölcsönös bizalom: azért engedje meg 
a t. ház azon igénytelen nézetemet kijelenteni, 
hogy mindaz, ki a kölcsönös bizalmat veszélyez
teti, nézetem szerint nem tesz jó szolgálatot se az 
ügynek, se a hazának; mind az, ki e kérdés tár
gyalásába keserűséget vegyit, ki azt nem higgadt
sággal és méltányossággal tárgyalja, az oly fele-
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ló'sséget vesz magára, melyet én elvállalni visz-
szariadok. 

Meg kell vallanom, hogy addig is, mig a 
nemzetiségi kérdés elintéztetnék, léteznek egy és 
más nemzetiség keblében aggodalmak; de épen 
ezen aggodalmak megszüntetése czéljából terjesz
tette elő Justh József képviselőtársunk módosít-
ványát, és én ezt, mint ilyent, teljes szivemből üd
vözlöm, és teljes megnyugvással látom a miniszté
rium kezében azt, hogy e kérdés körül addig is, 
mig a törvényhozás intézkednék, intézkedhessek, 
meg lévén győződve, hogy a minisztérium ezen 
intézkedésben a kölcsönös bizalmat, mely, mint 
már előbb is mondám, a nemzetiségi kérdés meg
oldásánál fő tényező, nem csak megszilárditja, ha
nem tovább is terjeszti, és a nemzetiségi kérdés 
megoldását a czélhoz közelebb hozza. Mindezek-
n elfogva Justh képviselőtársam módosítványát 
pártolom. (Éljen! Helyeslés.) 

Stefanidesz Henrik: T. ház! (EMEL!) Én is 
üdvözlöm a tisztelt minisztérium előterjesztésében 
foglalt bölcs intézkedést, és annál nagyobb biza
lommal nézek további intézkedésének elébe, mert 
már eddig is oly loyális jelét adta alkotmányos, 
szabadelvű érzületének. Támogassuk tehát vállve
tett erővel kormányunkat, a tisztelt felelős független 
minisztériumot; s meg vagyok győződve , hogy 
sikerül oly alkotmányos épületet fölépítenünk, mely
ben az egész nemzet, nemzetiségre való tekintet nél
kül, tökéletes megnyugvására elfér. (Zaj.) Én te
hát pártolom a Justh József képviselő társam által 
benyújtott módositványnyal bővített miniszteri elő-
terjesztvényt. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Justh József képviselő rir módosit-
ványának elfogadásáról van szó. Kívánja a t. ház, 
hogy az még egyszer fölolvastassák? (Fölkiáltá
sok: Nem!) Tehát méltóztassanak azok, a kik Justh 
József képviselő úr módosítványát el kívánják fo
gadni, fölkelni. (Megtörténik.) A szerkezet aszerint 
fog módosíttatni, a mint Justh képviselő ár előter

jesztette. 
Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz

teri előtérjeszlvény 8-dik ponját.) 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 

T. ház! Ezen, a szab. kir. városokra és kerületek
re vonatkozó szakaszhoz nem módositványt, hanem 
fölvilágosító magyarázat tekintetéből némi változ
tatást vagyok bátor ajánlani. Ugyanis ezen sza
kaszban, mely a városokban és kerületekben a tör
vényes állapotnak helyreállításáról szól, és annak 
eszközlése végett világosan kimondja, hogy az, az 
1847 /8 . évi 23. 24, 25. és 26. t. czikkek szerint 
történjék, benfoglaltatik ugyan, hogy választassa
nak meg a tisztviselők, és a képviselő testületek újból 
alakíttassanak; de miután ez világosan nincs ki
mondva, és némelyek talán aggodalmat táplálnak 

az iránt, hogy talán a minisztériumnak nem volna 
szándékában ezen képviselő testületeket újra alakí
tan i : azért ekként kívánnám az előterjesztvény 
ezen pontját bővíteni. A hol t. i. ez mondatik: 
„mintha az 1861-dik ósrben alakult képviselőtestü
letek", ez után j önne : „illetőleg közgyűlések te
szik meg a szükséges intézkedéseket mindazon vá
lasztásoknál, melyek az 1847S . évi 23. 24. 25. 26. 
t. czikkekben megrendeltetnek, és igy újból alakí
tandó képviselő testület választásának is előkészí
tése és vezetése körül." Ezen bővítést azok meg
nyugtatására óhajtanám e szakaszba igtattatni, 
kik azt hitték, hogy a képviselő testületek újból 
alakitásav nem czéloztatik. 

Szóval még meg kívánom érinteni, miután né
melyek azt hiszik, hogy az 1861-diki tisztviselői 
kar nem foglaltatnék azon képviselő testületekbe, 
hogy ez is akként értelmezendő, mint a várme
gyéknél, hogy t. i. az 1861-diki tisztviselők kiegé
szítő részét képezik a szab. kir. városok képviselő 
testületének. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a módo
sitványnyal bővített szerkezetet.) 

Zsedényi E d e : T. ház ! (Zaj.) Minthogy a 
törvény mindig „szepesi tizenhat városnak" nevezi 
a szepesi városokat, kérem, méltóztassék a szerke
zetbe is igy beletenni. (Elfogadjuk!) 

Szász K á r o l y : Azon megjegyzést vagyok 
bátor tenni a szöveg további folyamára, hogy a 
hol tovább előfordul e kitétel: „képviselő testüle
tek," mindenüvé oda kellene tenni: „és közgyűlé
sek." {Elfogadjuk!) 

KÍSS 'Miklós: A belügyminiszter által be
adott módositvány nagy részben eloszlatta azon 
aggodalmat, melyet ezen pontra nézve tápláltam; 
mind a mellett maradt erre nézve észrevételem. Azt 
vagyok t. i. hajlandó hinni) hogy midőn itt előso
roltatnak azon hatóságok, melyeknél az újból ala
kítandó tisztviselő választások észközlése elrendel
tetik, azt hiszem, hogy a Hajduvárosok után csak 
tollhibából maradt ki aHajduk érül etek megemlítése. 
Ennélfogva én azt kipótlandónak gondolnám. 

A másodikra nézve azon kérdést vagyok bá-
bátor a t. miniszter úrhoz intézni — mely ugyan 
majdnem fölöslegessé válik azon válasz által, me
lyet Jekelfalussy képviselő társunk a tegnapi ülés
ben a megyékre vonatkozó kérdésekre nyert, ami
dőn t. i. az mondatott ki a minisztérium részéről, 
hogy a 61-dik évben megválasztott tisztviselők a 
megyei bizottságok tagjaiul tekintendők. Azt hi
szem, hogy miután a városoknál képviselő testüle
teiknek ugyanazon szerepök van, minta megyék
nél a bizottságoknak, annálfogva . . . (Fölkiáltások: 
Hisz a miniszter úr erre nézve már nyilatkozott!) 

Ennek kapcsában bátor vagyok egy módo
sitványt ajánlani azon tekintetből, mert azt hiszem. 
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ha a 61-dik évben megválasztott tisztviselők szin- í 
tén tagjai lesznek a képviselő testületeknek, sokkal j 
conveniensebb lesz, ha azokat nem a most hi- i 
vatalban levő, hanem a 61-ik évben megválasztott 
polgármesterek hívják össze. E tekintetből bátor 
vagyok azon módositványt ajánlani, hogy a 7-dik I 
pont második szakaszából e kitétel: „a jelenleg 
hivatalban levő polgármesterek" hagyassák ki és 
helyette tétessék: „a 61-dik évben megválasztott 
polgármesterek." (Maradjon a szerkezet!) 

Luzsénszky P á l b .: T. ház ! Én bátor va
gyok Kiss Miklós képviselő társam módositványát 
pártolni, a mennyiben valósággal igen szomorú 
dolog volna, ha azokra, kik 1861-ben, midőn a 
provisorium behozatott, azon érzeménytől indíttat
va, hogy esküjökkel öszszeférhetlennek tartották 
hivatalukat tovább folytatni, legkisebb figyelem 
sem lenne. Azért pártolom Kiss Miklós képviselő 
társam azon indítványát, hogy a 61-diki polgár
mesterek híják öszsze a bizottságokat. (Zaj.) 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház! Én ezen indít
ványt elvileg pártolnám, ha nem volna a kivitel
ben nehézség: 1861 óta ujfyanis sokan nem képe
sek megjelenni, mert meg-haltak. De aggodalomra 
sem látok okot ebben: mert nem ezek választanak, 
hanem azok, kiket öszsze fognak híni; pedig ugyan
azokat fognák összehíni a 61-diki, mint a mostani 
polgármesterek. Ennyi nehézséget látván a kivi
telben, ámbár elvileg pártolnám ezen indítványt, 
nem pártolom. 

T h u r y S á m u e l : En részemről köszönetemet 
nyilvánítom Kiss Miklós képviselő úrnak azon 
figyelemért, melylyel a Hajdxíkerület iránt visel
tetik ; hanem azt hiszem, az egészen közönyös, 
hogy a szerkezet úgy szól-e. a mint van: „Hajdú-
városok," vagy : „Hajdúkerületek" : mert a régi 
törvények, nevezetesen az 1490-diki törvények, 
midőn a Hajdú-kerületek szavazata a törvénybe 
igtattatott, Hajdú-városokról szólnak; újabb törvé
nyeink pedig Hajdúkerületeket említenek. Akár 
marad tehát a szerkezet, akár nem, az tökéletesen 
közönyös. 

G h y c z y K á l m á n : Én köszönettel fogadom 
igen tisztelt belügyminiszter úr azon nyilatkozatát, 
hogy a 61-diki városi tisztviselők szintén kiegé
szítő részét képezendik a most összehívandó 61-dik 
évi képviselő testületnek, és ezen nyilatkozatot 
igen igazságosnak, a törvénynyel megegyezőnek, 
és a megyék tekintetében hozott határozattal is 
öszhangzónak tartom. A 61-dik évi képviselő tes
tület, mely most össze fog hivatni, nézetem szerint ! 
nem fog egyebet tenni — különösen a városok
ban — mint a választásoknak előintézkedései iránt 
fog rendelkezni, a szerint, mint 1848-ban az akkori 
tanács és választó polgárság az előkészületekről 
intézkedett. Erre nézve tehát, a t. belügyminiszter 
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úr által előterjesztett szerkezetre nézve azon észre
vételem van, hogy abban az foglaltatik, hogy a 
61-ben alakult képviselő testületek, illetőleg köz
gyűlések — a mi, úgy gondolom, leginkább a ke
rületekre vonatkozik — teszik meg a szükséges 
intézkedéseket mindazon választások körül, me
lyek az 1848: 23, 24, 25. és 26. t. czikkben meg
rendeltetnek. Azt hiszem , hogy tán azon czélt, 
melyre nézve ezen képviselő testületek össze fog
nak hivatni, jobban kifejezné, ha ehelyett: „intéz
kedések," ez tétetnék : „előintézkedések." Ennek 
elfogadását bátor vagyok kérni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt én is részemről úgy értem a mi
niszterijavaslatot, hogy a jelenleg hivatalban levő 
polgármesterek csak a képviselő testületek össze
hívására lesznek utasítva, és az elnökség iránti 
további intézkedés az illető képviselő testületeket 
fogja illetni, ha egyszer összeültek. Ez is magá
ban nagyon megnyugtató; de még megnyugta
tóbb lenne, ha méltóztatnának elfogadni, hogy a 
61-ki polgármesterek hívják össze a képviselő tes
tületeket. Egyébiránt nem oly dolog ez, melyre 
nézve külön indítványt tenni óhajtanék. 

Ismétlem csak azt, hogy ezen szó helyett : 
„intézkedések" az „előintézkedések" szótkivánom 
tétetni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én ajánlom Kiss 
Miklós kéoviselő úr észrevételét a Hajdúkerülete
ket illetőleg. Jó oda tenni: „Hajdúkerület," mivel 
praecisebb. A Hajdúkerületben vannak kerületi és 
városi tisztviselők: ha tehát a kerületi tisztviselő
ket akarjuk érteni, akkor tegyük oda ezen szót: 
„kerületi." (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én részemről óhaj
tanám, hogy maga az összehívás is a 61-ben vá
lasztott polgármester, s illetőleg bíró, vagy kapi
tány, vagy legidősb tanácsbeli által eszközöltes
sék, kik hogy azóta mindnyájan meghaltak volna, 
nehezen hiszem. De hanem méltóztatnak elfogadni, 
kérném azoknak megnyugtatására, kik nincsenek 
jelen e teremben, hanem az ország különböző vá
rosaiban vannak, hogy igen tisztelt miniszter úr 
méltóztassék nyilvánítani azt, a mit, úgy hfezem, 
különben is szándékozik tenni, hogyt . i. itt semmi 
egyéb teendőit nem érti a mostani polgármester
nek, mint hogy magát az összehívást eszközölje, de 
egyátalában nem kívánja, hogy azon képviselőtes
tületek tagja A7agy elnöke legyen. Ha igy méltóz
tatik nyilatkozni, azt hiszem, mindenki meg lesz 
nyugtatva. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Tartózkodás nélkül nyilvánítom, hogy a jelenlegi 
polgármesterek fogják ugyan összehívni a testüle
teket, de semmi egyéb teendőjök nem lesz, mint 
épen összehívni azokat. Addig azonban, mig az új 
polgármesterek megválasztatnak, az előbbeniek 
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folytatják teendőiket, semmi egyéb teendőjök nem 
levén, mint a minisztérium megbízása folytán az 
összehívást eszközölni. Nehézséggel jár a régieket 
megbízni az összehívással, mert meglehet, hogy 
részint elhaltak, részint elköltöztek, részint hiva
talban vannak, és különben -is talán nem mind
nyájan oly pnritánusok, mint fölteszszük. 

KiSS MiklÓS : A belügyminiszter úrnak, nyi
latkozata által indítványom fölöslegessé tétetvén, 
azt visszavonom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a miniszteri javaslatot 
elfogadni azon szóbeli hozzáadással, melyet Ghyczy 
képviselő úr ké r? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a módo
sított 7-dik pontot. Elfogadjuk !) 

MillutinOViCS Szvetozár : A városi és me
gyei törvényszékek és hivatalok közt hatáskörükre 
nézve különbség nem lévén, miután azon érvek, 
melyek a megyei törvényszékekre vonatkozólag 
fölhozottak, a királyi városokra is vonatkoznak: bá
tor vagyok egy módositványt terjeszteni elő, a ki
rályi városokról szóló ponthoz következő mondat 
hozzátételét indítványozva : „A városi tisztújítás a 
telekkönyvi hivatal kezelő személyzetére ki nem 
terjesztetik.0 (Fölkiáltások : Szavazzunk! Marad
jon !) 

N é m e t h K á r o l y : T. ház ! Azt tartom, azon 
•észrevétel , melyet előttem szólott képviselő úr 
^pen jelenben tett, magában megszűnik, mert ezen 
egész miniszteri intézkedés nem akarja korlátolni 
a törvényt, nem akar tulmeraii azon rendszabá
lyokon, melyeket a törvény maga határozott meg 
a választásokra nézve. Miután pedig az 1848-diki 
törvény a városokra nézve egyenesen megnevezi 
mind azon hivatalt, melyet választani kell, és ezen 
hivatalok közt a telekbiró ugyan szintén meg van 
nevezve, a telekkönyvi hivatal egyéb személyzete 
azonban nincs emlitve, igen természetes, hogy azt, 
mi meg van nevezve, meg fogják választani, azo
kat azonban, kik nincsenek megnevezve, és igy a 
telekkönyvi hivatalok személyzetét is választás alá 
bocsátani nem fogják. Én tehát az előttem szóló 
képviselő úr módositványát fölöslegesnek találom. 
(Zaj.) 

H o r v á t h D ö m e : Az utóbbi módositványt én 
sem fogadhatom el, még pedig több oknál fogva. 
(Zaj.) A megyékre vonatkozólag az 1848-ki törvény 
csak helyettesítést, és ideiglen, rendel; ellenben a 
királyi városok irányában határozottan tisztújí
tást rendel, és a közigazgatás és törvényszolgálta
tás mindegyik ágában, kivétel nélkül. Itt tehát ha
tározott törvény mellett ideigdenes intézkedésnek 
nincs helye. Továbbá, akir . városokban a telek-
könyvezés 48 előtt életben levén, ott annak vite
lére több szakember találtatik, é̂s azok hiányának 
és a megszakításnak félelméből a törvény határo

zata ellen intézkedni fölösleges. Az első biróságu 
városokban ismét a telekkönyv vitele a provisorium 
idejéből gyakorlatilag a provisorius törvényszékek 
hatáskörében maradván, azokra nézve törvényho
zásig változás aligha fog történni. Én tehát a mó
dositványt ez úttal a kir. varosakra nézve fölösle
gesnek találom. (Szavazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Szász Károly 
képviselő úr egy módositványt adott be, mely in
kább csak stylaris módosítása a szerkezetnek. 
Ugyanis a második lapon a második és harmadik 
sorban: „e képviselő testületeket" kifejezés után 
be lenne igtatandó: „és közgyűléseket." (Fölkiáltá
sok: Elfogadjuk !) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni e módosit
ványt r (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Ennélfogva e 
szavak hozzájönnek a szerkezethez. 

Ráday László gr. jegyző: Bátor leszek 
most e szerkezetet az elfogadott módosítások sze
rint fölolvasni. (Olvassa.) 

B ó n i s S á m u e l : A fölolvasott szerkezetben 
az mondatik: „a Hajduvárosok és kerületek." Azt 
hiszem, ennek így kellene szólania : „Hajdúkerü
letek és városok." (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (az e szerint meg
igazított kitételt fölolvassa.) 

E l n ö k : A most fölolvasott szerkezetet tehát, 
ez utóbbi módositványnyal együtt, ugy mint azt 
a jegyző úr fölolvasta, méltóztatik a t. ház elfogad
ni? (Elfogadjuk !) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a szerke
zet utolsó pontját.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Ujfalussy Miklós ! 
UjfaluSSy M i k l ó s : T. ház S Mindnyájan igen 

jól tudjuk, sőt teljes ismeretével birunk mindazon 
nehézségeknek, melyekkel, mielőtt az átalakuláson 
keresztülesnénk , még igen sokszor szembe kell 
néznünk. Ezen nehézségek közt én az első sor élé
re állítom az erdélyi ügyeknek szerencsés megol
dását. Hazánk ezen részében hosszú évek sora előtt 
már fölbomlott az egyensúly, és ezen egyensúly 
helyreállítása igen sok államférfiúi tapintatosságot 
igényel. Az ügyeknek kellő fölismerése, a tapinta
tos eljárás, eszély és, gyakorta úgy lehet, erély : 
mind oly kellékek, melyek okvetlenül megkíván
tatnak a rend helyrehozására. Ez természetesen 
nagyobb testületek és igy általunk nem eszközöl
hető. Ennélfogva óhajtanám, hogy mind azt, mi 
itt teendő, tegye a minisztérium, de ne oly szűken 
korlátozott sorban és rendben, mint a hogy a szer
kezetben foglaltatik: miért is én a minisztérium 
kezeit meg nem kötve, bátor lennék egy a minisz
térium hatáskörét annál szélesebben kiterjesztő mó
dositványt a t. ház elé terjeszteni, mely igy hang
zanék : „Az erdélyi viszonyok rendezése iránt, és 
addig is, mig az 1847/8. VH-dik törvényczikk 5-
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dik szakaszára való tekintettel, minél előbb tör
vén yczikk alkottatnék, fölhatalmaztatik a minisz
térium a kormányzás, közigazgatás és törvényke
zés terén szükséges intézkedéseket, saját belátása 
szerint és felelőssége alatt, megtenni." {Helyeslés.) 
Midőn ez indítványomat bátorkodom a ház aszta
lára letenni, kérem egyszersmind a t. házat ennek 
pártolására. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: A 
minisztériumot az előterjesztvény ezen szakaszának 
készítése alkalmával ugyanazon nézetek vezet
ték, melyek előttem szóló képviselőtársam indít
ványában foglaltatnak: ugyanazért, a netalán e 
tárgyban keletkezhető további vitatkozás megelő
zése tekintetéből, helyén látom kijelenteni, hogy 
a minisztérium a t. képviselő' urnák nem annyira 
módosítványát, mint a szövegnek tágabb körvo-
nalozását elfogadja és magáévá teszi. [Helyeslés.) 

Mikó Mihály: Ha a t. ház az erdélyi köz-
törvényhatóságok helyreállítása körül érdemleges 
határozatot hozni, avagy csak a minisztérium föl
hatalmazását körvonalozni kivánta volna is, el nem 
mulaszthatnám a ház figyelmét némely, a törvénye
ken alapuló oly gyakorlatokra fölkérni, melyekre 
nézve Erdélyben a székely székek tiszteik szabad 
választása tekintetében a többi erdélyi vármegyé
től eltérnek; (Zaj) miután azonban a t. képviselő 
úr által beadott módosítvány a t. minisztériumnak 
a teendőkre nézve egészen szabad kezet ád, a t. 
minisztérium által is elfogadtatott, és, úgy látszik, 
ezt a t. ház is hajlandó elfogadni: megkímélem a 
t. ház figyelmét minden további figyelmeztetések
től, melyekre vonatkoztam; bátor vagyok azon
ban kinyilatkoztatni , hogy a rnódosítványhoz 
azon biztos reményben és meggyőződésben járu
lok, hogy a t. minisztérium, mint az általam most 
érintett, valamint minden más erdélyi viszonyok 
iránt, magának a kellő fölvilágosítást megszerez
vén, Erdélyben is a tövényes alapokra való átme
netelt az igazságszolgáltatásban és közigazgatás
ban lehetőleg minden fenakadás nélkül legrövi
debb időben eszközölni fogja. 

Zimmermann András: T. ház! E helyen 
legelőször fölszólalandó, fölemlíthetném azon tényt, 
miszerint három-négy éve, hogy a szebeni ország
gyűlésen alkalmat vettem magamnak hálásan 
megemlékezni azon korszakról, mel}TbenErdély Ma
gyarországnak európailag elismert független ki
rályai alatt állott; de ez nem tartozván szorosan 
a szőnyegen levő tárgyhoz , azt mellőzöm, és rö
videden csak oly argumentumokra fogok szorít
kozni, melyek csekély belátásom szerint alkotmá
nyos szempontból a vitatás alkalmánál nem igen ] 
mellőzhetők vagy félretehetők. (Halljuk !) 

Tagadhatlan tény az, hogy Erdélyben ma 
valami rendszer fenáll; tagadhatlan tény az, hogy 

Erdélyben ma rend uralkodik, és jogtalanság nem 
uralkodhatik. A végrehajtó hatalom csakis belátá
sától föltételezett önkénytől nem függhet, hanem 
törvénytől. Ezen törvények részletezésébe, vala
mint ezen törvényeknek miképeni keletkezésébe 
nem bocsátkozhatom : mert az praktikus eredmény
hez nem vezet. 

Mindenesetre szükséges az alkotmányos kor
mány létezését és működését lehetővé tenni; min
denesetre kötelesség azokat, kik ma még az uniótól 
idegenkednek, megnyerni. Tagadhatlan tény, hogy 
az unió barátai híresztelték mindenütt. hogy ha 
Erdély szorosabb viszonyba jönne Magyarország
gal, nyerni fog az alkotmányos szabadság esz
méje, és ezen alkotmányos szabadság biztosabb 
alapra fog fektettetni. Én személyesen nem hallot
tam, mert nem voltam ott ; de azt bátorkodnám 
mégis — ha informatióim nem csalnak — leg
alább kötelességemnek tartom kimondani — tes
sék azoknak, a kik jobban informálvák, azt ad li-
bítum czáfolni — sok ember van Erdélyben — 
úgy vagyok informálva — ki azt hiszi, hogy az 
adó kevesbedni fog. Az adót a képviselőház —• 
túltevén magát az alkotmányos aggodalmakon — 
megszavazta: mert adó nélkül kormány nem le
het ; mert az első kötelesség, melyet e háznak tel
jesíteni kell: biztosítani alkotmányos létét. Sok 
ember azt hitte, hogy az ujonczok nem fognak oly 
nagy mértékben követeltetni. Ez is meghiúsult. 

Méltóztassanak megbocsátani, hogy ha bátor
kodtam a szőnyegen levő javaslattól eltérni. Azon 
adressek, melyeknek testesített szüleménye a mos
tani független magyar minisztérium, mindig ki
mondották azt, hogy törvényt csak törvény nyel le
het változtatni; és ha nekem föladatul esnék rövid 
szövegbe foglalni ezen sok adressnek tartalmát, 
kénytelen volnék, hivatkozva egy dictiora, melyet 
sok évvel ezelőtt is használtam, egy értelemben 
egy római jogtudóssal azt mondani, hogy ezen ad
ressek nem egyebek, mint variatiója azon a diák 
törvényhozásból eredő fölséges mondásnak: ,, Dig-
na est vox majestatis regnantis legibus se alliga-
tum principem profiteri; adeo de aucíoritate juris 
nostra pendet auctoritas." Ezen dictiora emlékez
tet engem Verbőczynek is azon mondása, hogy a 
fejedelem absolute maga akaratából semmit sem 
tehet, és hogy a király is kénytelen azon törvényt 
respectálni, melyet szentesitett.Yerbőczyként: pá
tere legem, quam tuleris ipse. Ezen közlemények
ből azt bátorkodom közetkeztetni, (Halljttk!) hogy 
csak félreismerhetlen tények által bebizonyitott 
égető, nem kerülhető, alkotmányos létünket kocz-
káztató szükség engedi meg azon eljárást; és ha 
oly szükséget nem hozhatunk föl, veszélyesnek tar
tom azon eljárást, data occasione nem respectálni 
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azt, hogy törvényt csak törvény által lehet vál
toztatni. 

Én eltérek a szőnyegen levő javaslattól és 
merőben eltérek a módositványtól. 

Én ugyanis abban egyetértek Verbőczyvel, 
hogy a törvények csupán törvények által változtat
hatók, és hogy a törvény ne legyen laquens — 
így fejezi ki magát — azok számára, kiknek ré
szére hozatott. Én nem ismerem azon törvényho
zási motívumokat, melyek a szőnyegen levő minisz
teri javaslatnak ekkénti és ilyetenkénti formulázását 
indokolják; de kénytelen vagyok magamat ahhoz 
tartani, hogy ha ezen miniszteri javaslat, úgy a mint 
formulázva van, elfogadtatik, a minisztérium alkal
masint annak alapján rendeleteket fog kibocsátani. 
Már most milyen jogállása lesz az illető pol
gárnak, ki a minisztériumnak engedni köteles, az 
ilyen miniszteri rendeletek irányában'? Nem lévén 
előtte tudva a törvényhozás indokai, nem fogja ma
gát tájékozhatni azon motívumok fölött, melyek a 
törvényhozásnak ilyen és olyan határozatát idé
zik elő. 

Továbbá oly elastice van az formulázva, hogy 
a minisztérium az által — bocsánat, nem tudom ma
gamat jól magyarul kifejezni—úgyszólván valami 
carte blanche-féle fölhatalmazást kap. (Úgy van! 
Epén az!) Méltóztassanak megbocsátani, ha ez igy 
van, egész erőben áll lelkem előtt azon pillanatnak 
emléke, midőn Kemény Dénes, Fehérmegye korán 
elhunyt követe 1834-dik évi nov. 7-én emlékeztette 
az akkoron összegyűlt országos rendeket azon vész
teljes időpontra, melyben Erdélyország rendéi azon 

•törvényt hozták, hogy a jus ligatumot behozni ti
los, és hogy az alkotmány soha föl ne függesztes-
sék. Én nem beszélek pro momento, és egyetlen esz
me,a melyet itt kifejtettem vagy ki fogok fejteni, sem 
olyan, melyet más alkalommal és más helyen elő ne 
adtam volna. Ha tehát a mostani minisztériumnak 
meg is szavaztatik a határtalan bizalom, ki kezes
kedik arról, hogy — a mint ezt három évvel ez
előtt is mondottam: a miniszterek mennek és jön
nek, de a nemzetek maradnak — mondom, ki ke
zeskedik arról, hogy három hónap múlva ezen 
minisztérium helyén lesz, hogy nem lesz miniszteri 
•erisis, és hogy nem fog lemondani ? (Zaj. Halljuk !) 
Méltóztassanak megbocsátani, midőn én a törvény 
szövegéhez vagy törvényt pótolni czélzó határo
zathoz hozzászólok, soha sem tekintem: ki a mi
niszter, ki nem ; nekem a dologgal van ügyein. To
vábbá szeretem azt, hogy minden polgár tisztán 
tudja, midőn miniszteri rendeletet olvas, vajon a 
minisztérium tartotta-e magát a törvényesen körül
irt, törvényes illetékesség határain belül. Embere 
vagyok a miniszteri felelősség eszméjének, ezt jog
tanulmányom is úgy hozza magával; de embere 
vagyok annak is. hogy a minisztérium soha min

denható ne legyen. (Zaj.) A minisztériumban al
kotmányos szempont szerint két dolog concen-
trálódik : egyik, hogy a végrehajtó hatalom ben
ne, hogy úgy mondjam, mint legfőbb „Behörde" 
mutatkozik; a másik az, hogy a minisztérium a 
parlamentalis többség kifolyása. Minthogy pedig a 
minisztériumnál minden specialitások összegyűl
nek, és a törvények alkalmazásából lehet leginkább 
megtudni azt, vajon azon magasztos czélnak meg
felel-e a törvény, melyért hozatott: innen követke
zik, hogy a minisztérium leginkább értheti, mikép 
kell a fenálló törvényeket javítani, mikép másokat 
formulázni, hogy megfelelhessenek azon czélnak, 
melyért egyátalában törvények léteznek. A sző
nyegen forgó javaslat igen elastice van fogalmazva. 
Elfogadása esetében nem lehet tudni, vajon elő
fordulható esetben a minisztérium szorosan tar
totta-e magát a törvényesen körülirt illetékesség 
határán belül"? Már pedig az áll, hogy alkotmá
nyos országban polgártól engedelmességet csak a 
törvény iránt lehet követelni; törvény kell, hogy 
létezzék, mint Széchenyi István 33 vagy 34 év
vel ezelőtt a „Stádiumban* monda: „Azt kívá
nom, hogy minden ember, ki ez országot lakja, a 
törvénytől függjön, és csupán a törvényre támasz
kodjék; és azt mondja: neki nem kell kegyelem, 
csak törvényesség.* (Helyeslés.) Ezen javaslat oly 
elastice van formulázva, hogy mindent ki lehet 
hozni belőle; és a miniszteri felelősség úgy szólván 
eredmény nélkül említtetik itt, mert utána az van 
téve: „pro arbitrio, belátása szerint." 

T. ház! (Halljuk!) A visszaállítás a 48-diki 
törvények garantiáiról gondoskodott, hogy ez év
ben okvetlen országgyűlésnek kell lenni, mert a 
költségvetés csakis ezen évre van megszavazva; 
másfelől, minthogy a mostani minisztérium kifolyá-

előbb emiitett adresseknek,moraliter nem lehet 
! föltenni lehetőségét annak, hogy a minisztérium az 
| 1868-ra szóló budgetet csakis akkor fogná a ház 
I elé terjeszteni, mikor már két-három hónap azon 
; évből lefolyt, mikor tehát a budgetet pro futuro 
| fölállítani, úgyszólván, lehetetlen is. Tehát min-
| denesetre lesz országgyűlés ezen évben. Addig a 
| minisztérium bővebben fog megismerkedni az er-
| délyi viszonyokkal, melyek nagyon bonyolodot-
! tak és melyekben az ellentétek nagyon élesek, 
j szinte tán némely tekintetben élesebbek bizonyos 

gyászos események folytán, mint Csehországban; 
bővebben fog megismerkedni a kérdésekkel, s a 
fenálló törvényt, törvényjavaslat által, ha hézagok 
mutatkoznak, reparáltatni fogja. 

Az én véleményem a következőben ponto-
j sul össze. (Halljuk!) A módositványt a miniszteri 
| előtérj esztvény utolsó szakaszában, mely Erdélyre 
! vonatkozik, a következőkép formulázom: „Elvégül 
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Erdélyben a közigazgatás és törvénykezés mostam [ 
rendszere a törvényhozás további intézkedéséig fen-
tartatik." (Zaj.) 

Hiszen én nem kívánom ezen állapotot ad in
finitum fentartani, teljességgel nem. (Zaj.) 

Méltóztassék megnyugodni; őszintén megval
lom, csak azért szólaltam föl, hogy e termen belül, 
ós más helven engem senki se emlékeztessen arra, 
hogy tán kötelességem lett volna elmondani, a mit 
elmondanom lehetett. 

Ha a t. ház elfogadja módositványomat, mi 
lesz ennek következése ? (Halljuk!) Az, hogy a fen-
álló rend alapjában teljességgel nem rendittetik 
meg, s a minisztérium, minthogy szorosan a fenálló 
rend mellett — nem normativum, mert részemről 
azt el nem fogadom — meg fogja ismerni, minők 
Erdélyben a reális viszonyok, és minő hézagok 
vannak, azon helyzetben lesz már 3 — 4 hónap 
múlva, hogy törvényjavaslatot terjeszthet a ház elé, 
és a ház bizonyosan képes lesz, hogy úgy szóljak, 
„den Sturm zu besehwören." De időt kell engedni 
az embereknek, hogy az uj helyzetbe, melybe jön
nek, beletalálják magokat. 

É n tehát bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani módositványomat. 

Teleki Domokos gr.: (Halljuk! Halljuk!) 
Méltóztatnak megengedni, ha e t. házban legelő
ször egy oly tárgy fölött szólalok meg, mely igen 
közel áll szivemhez. De mindenekelőtt legyenek 
meggyőződve, hogy kerülve minden érzelgést, a 
lehető legnagyobb hideg vérrel magához a tárgy
hoz kivánok szólani. 

Legelsőben is, t. ház, az előttem szóló indít
ványozó úrnak indítványában egy roppant logi
kai ellentét, egy nagyszerű anaehronismus létezik. 
Ugyanis azt mondja ő, hogy jelenleg az Erdély
ben létező törvényes rendszer meghagyatik. Azt 
kérdem tőle, mi Erdélyben a törvényes rendszer ? 
Azt kérdem tőle, vajon a mi Erdélyben a közigaz
gatásnak és törvénykezésnek terén létezik, törvé
nyesen létezik-e vagy sem ? És ha igen tisztán áll az, 
hogy azok, a miket ő törvénynek mond, azok mind 
felsőbb rendeletek nyomán léteznek, akkor, azt hi
szem, magának az indítványnak kell összeroskadni, 
mely maga magában ellentétet foglal. (Helyeslés.) 

Azt kérdem a t. indítványozó úrtól, hogy 
Erdélyben a törvényhatóságok összeállítása a tör
vények nyomán történt-e, vagy pedig csupán csak 
felsőbb rendeletek nyomán ? T. ház! miután Er
délyre is ránehezedtek, sokkal nagyobb mérték
ben, az időnek terhei, mint Magyarországra ; mi
után ott is majdnem tizenkét éven keresztül tör
vény helyett csak rendeletek léteztek : végre létre 
jött ott egy bizonyos intézvény, a mely alkotójá
tól, gr. Nádasdytól, a „Nádasdy-alkotmány" nevet 
vonta magára. (Derültség.) Azt hiszem, t. ház, mi

helyt ezen nevet említem, megértenek engem ab
ban, hogy valami nagy népszabadságról (Derült
ség), valamely fényes, a nép javára tett intézkedés
ről szó nem lehet. (Igaz!) És, t. ház, miután még 
ezen „Nádasdy-alkotmány" is a törvényhatósá
goknak bizonyos, igen szűk korlátok közötti vá
lasztást megengedett, ma már ezen „Nádasdy-al-
kotmány" sem létezik. (Derültség.') Mert, t. ház, 
ezt is megsemmisítette azon körülmény, hogy a 
kormány nyomása azon szegény kis országon ak
kora volt, hogy azon nagy nyomása még a „Ná-
dasdy-alkotmány" mellett is tudott valami ellen
hatást kifejteni. í g y tehát, t. ház, világos, hogy 
Erdélyben a magyar alkotmánynak fő istápja, a 
törvényhatósági rendszer nem csak hogy nem tör
vény szerint létezik, hanem valójában nem léte
zik. Már kérem, ennél csakugyan kevesebbet bírni 
az alkotmányos életből nem lehet. 

Tovább megyek, t. ház, és bátran el merem 
mondani, hogy nem csak a közigazgatás, de az 
igazságszolgáltatás tényezői is nem törvényesen, 
hanem felsőbb rendeletek nyomán léteznek, vagy 
pedig úgy léteznek, hogy miután állítólagos tör
vény szerint fölállittattak, felsőbb rendeletek által 
újból másként intéztettek. í gy , t. ház, az 1863-ki 
országgyűlés — melynek törvényességét maga 
fejedelmünk is kétség alá vonta akkor , midőn 
utána a törvényhozásnak régibb alakját állította 
vissza — mondom, ezen országgyűlés alkotott egy 
főtörvényszéket Erdély számára, s az 1863-diki 
törvényben ki van mondva, hogy ezen törvény
szék létezzék Bécsben. A ki Erdély közelebbi tör
ténetét ismeri, igen jól tudja, mily küzdelmek kö
zött ment keresztül az 1863-diki országgyűlésen is a 
kormány azon óhajtása, hogy az országos legfőbb 
törvényszék ne Erdély kebelében, hanem Bécsben 
létezzék. És, t. ház, a königgratzi csata után nem 
sokkal egy felsőbb rendelet következtében Bécs
ből Erdélybe ment vissza e fó'törvényszék, azon 
világos törvény ellenére, mely annak helyét Bécs
ben tűzte ki. 

Előttem szóló t. követtársunk arra hivatko
zott, és állításának igazolására azon elvet hozta 
föl, miszerint Magyarországban törvényt csak a 
fejedelemnek és a nemzetnek közegyetértéséből 
hozhatni. Azt kérdem most, t. ház. vajon ama rendele
teken és törvényeken, melyek 48 óta Erdélyben lét
rejöttek, rajta van-e a törvényesség ama typusa, és 
azon törvények nem nyilvános ki gúny olásai-e azon 
axiómának, mely nem csak Magyarországnak, ha
nem minden alkotmányos ország fő életelve, mi
szerint törvény ne alkottassák máskép, mint a fe
jedelem és nép által? 

Én tehát azt kérdem, t. ház, hogy miután 
Erdélyben 48 után ily törvények nem léteznek, 
a melyek pedig tényleg keletkeztek, a kormány-
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nak egyoldalú rendeletei folytán részint létre nem 
jöttek, részint megbuktak, részint visszahúzattak : 
azt kérdem, t. ház, hogy ily viszonyok közt hibá
zik-e a ház. midőn a felelős minisztériumot meg
bízza arra, hogy addig is, mig a régi törvények 
és alkotmány alapján Erdélyben is a törvényes 
élet létre jöhet, hogy addig is, mig Erdély múlt
jával egyfelől, és Magyarország jövőjével másfe
lől megfelelő törvényes alap jönne létre, addig is 
a minisztérium intézkedhessek azon tömérdek — 
merem mondani — lomnak eltisztitásában, mely 
Erdélyben csaknem 20 év alatt összegyűlt? 

Nincs itt arról legkevésbbé szó, hogy Erdély
nek régi rendszere, Erdélynek régi törvényei leg
kevésbbé is kétség alá vonassanak. Hiszen tisztán 
kifejezi a 47-diki 7-dik t. czikk, miszerint mindaz, 
mi az egyesülésnek nem áll ellene, és másfelől 
Erdélyre nézve kívánatos, mindazt Magyarország 
elfogadja. Tisztán ki van mondva a 48-diki 1. t. 
czikkben, hogy mindaddig, mig a törvényhozás 
útján más történhetik, Erdélyországra nézve fön-
tartandó a közigazgatásban és igazságszolgáltatás
ban még a személyzeti rendszer is. Igen de, t. ház! 
ezen törvény nem a mostani időkről szól, hanem 
szól a 48 előtti időkről. Ebből tehát képtelenség 
azt következtetni, hogy azon törvények által min
den azután keletkező törvénytelenségek, igazság
talanságok , törvényen kivüli rendeletek föntar-
tandók. Azt hiszem, a t. házban nem fog akadni, 
ki ezt akár helyesnek, akár szükségesnek fogja 
találni. (Helyeslés.) 

Ennélfogva én, t. ház, teljes mértékben járu
lok azon módosítványhoz, melyet itten egy t. tag
társunk fölhozott, és a melyet a minisztériumnak 
egy igen tisztelt tagja magáévá tett. És pedig, t. 
ház, nem azért fogadom el azt, mintha én Erdélyre 
nézve ennél valami jobbat, valami megnyugtatób-
bat nem tudnék gondolni; hanem azért fogadom 
el, mert bízom a minisztériumban, hogy figye
lembe véve Erdély helyzetét és viszonyát, azt, a 
mi most megtehető, meg fogja tenni. (Helyeslés.) 
T. ház! igen különös volna, hogy miután a köze
lebbi napokban folytatott munkásságunk alatt 
figyelembe vettük, hogy a kormánynak szükséges 
biztosítása és megszilárditása mellett a proviso-
rium alatt létrejött legnyomasztóbb törvénytelen
ségek, kihágások orvosoltassanak addig is, mig az 
országgyűlésnek módja lesz a törvényhozás ren
des útján segíteni, mondom, igen különös volna, 
ha akkor ama reménytől a t. ház Erdélyt fosztaná 
meg, melyről tisztán áll, melyről a történelem már 
kimondotta, de még világosabban ki fogja mon
dani, hogy amaz időközben a birodalomnak leg-
mostohábban kormányzott országa volt. (Helyeslés.) 

T ó t h TilmOS j e g y z ő *. Thury Gergely! 
T h u r y G e r g e l y : En óhajtottam volna, hogy 

hazánk rendezésénél semmi különbség se tétessék 
a Királyhágón innen és azon tul fekvő rész közt; 
de ismerve Erdély viszonyait, e viszonyok ismere
te tökéletesen igazolja előttem a miniszteri előter
jesztést, s ez indított engem is arra, hogy azt Uj-
falussy Miklós képviselő társunk indítványával el -
fogadjam. 

Most Zimmermann képviselő urnák vagyok 
bátor megjegyezni azt, hogy előadott alkotmányos 
fogalmaival tökéletesen ellenkezik az, a mit kívánt. 
0 azt mondja, hogy a törvényeket tiszteli, és azt 
mondja, hogy Erdélyben a jelenlegi állapotot fön 
kívánja tartani. Már, uraim, a ki az Erdélyben je
lenleg uralkodó kormányrendszert törvényesnek 
nevezi, sajnálom annak az alkotmányosságról való 
fogalmát. (Helyeslés.) Másodszor fön kívánja tarta
ni a jelen törvénytelen hatalomnak, vagyis a kor
mánynak jelen rendszerét, és irtózik a jelen törvé
nyes kormánynak ott teendő rendelkezéseitől. 

Ismétlésektől óvakodni kívánván, e két kor
mány közt a különbséget,fölösleges körvonaloznom, 
és egyszerűen az előterjesztett miniszteri javaslatot 
az elmondott értelemben pártolom. (Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Trauschenfels Emil! 
Trauschenfels Emil: T. ház! (Halljuk!) 

Teleki Domokos gr. t. képviselő társunk azon ag
godalmakat megczáfolván , melyeknuk Zimmer
mann képviselő úr kifejezést adott, nem akarom 
hosszasan fárasztani a t. ház türelmét; azonban 
mégis kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
egész készséggel és megnyugvással elfogadom Uj-
falussy Miklós t. képviselő társunknak a t. minisz
térium javaslatára nézve beadott módositványát. 
(Helyedés.) 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő : Zeyk Károly ! (Hall
juk !) * 

Zeyk K á r o l y : T. képviselőház! Nagy-Sze-
ben városa érdemes követe kívánja, hogy Erdély
ben a törvényes rendszer föntartassék. Uraim, azt hi
szem, bajosan lehetne a világon országot találni, 
mely 18 év alatt annyi rendszeren ment volna ke
resztül, mint Erdély. Előbb katonai kormányzat 
volt, azonban csak mint átmeneti időszak, de há
rom évig tartott. Azután következett apróvisorium, 
mely provisorissimumnak neveztetett, mert rövid 
időre a második provisorium következett. Követ
kezett azután a definitivum, mely, gúnyára nevé
nek, legrövidebb ideig tartott. (Derültség) Majd 
6i-ben alkotmányos élet mutatkozott; bekövetkez
tek a 61-díki idők, de csak azért, hogy csakhamar 
amaz u. n. Nádasdyana constitutió hozassák be. 
Ez is csakhamar elenyészett, úgy hogy 18 év alatt 
7 rendszer vonult keresztül Erdélyen. Hogy pedig 
a bábeli zavar még nagyobb legyen, különböző el
osztásokat tettek. Háromféleképen osztották föl 
Erdélyt ezen rövid idő alatt. Más elosztás volt tör-
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vénykezési szempontból, más kormányzati, és más 
a katonaállitás szempontjából, úgy, hogy volt hely
ség, mely ezen elosztás szerint három különböző 
hatósághoz tartozott. Már most kérdem Szeben 
városa érdemes képviselőjétől: ezen rendszerek kö
zül melyik a törvényes? Talán az, mely jelenleg 
fönáll? S talán azért, mert a 63-diki országgyűlés 
némileg befolyt ezen rendszer hozásába, azon or
szággyűlés, mely csupán a törvény ellenére volt 
összehíva és melyen a magyar és székely nemzet 
részt sem vett? 

Én nem kívánom a t. ház figyelmét hosszasan 
fárasztani. {HaUjibk! Halljuk!) 

Azt hiszem, ha a régi rendszer helyre volna 
állitható, mindenesetre az lenne kötelességünk, hogy 
a t. házat arra kérjük, hogy a régi törvényes rend
szer folytattassék és állittassék vissza. De azon zi
vatar, mely hazánkon keresztülvonult, lehetetlen
né teszi ezt. Azt hiszem, helyesebbet s az országra 
nézve megnyugtatóbbat nem tehetünk, mint ha a 
minisztériumra bizzuk azt, hogy a kihágásokat e 
rendszerekből távolítsa el, s egyátalában arra bíz
zunk minden teendőt, és azt hiszem, ez lesz a leg
jobb átmeneti ut. Én nem félek a minisztériumtól, 
mert az felelős; ha pedig bármi olyat tenne, mi az 
ország édekével ellenkezésben volna, bárki által 
és bármikor itt e házban felelősségre vonható. 

Ezeknél fogva pártolom Ujfalussy képviselő 
úr módositványát. (Éljenzés.) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! A túlsó oldal
ról Zimmermann képviselő tásunk által beadott in
dítványt nem fogadom el, nézeteit magamévá nem 
tehetem. 

A t. képviselő úr az alkotmányosságra hivat
kozik, és azt mondja, hogy föntartandó az , a mi 
Erdélyben van; az alkotmányásságra hivatkozik, 
és hogy annál nagyobb nyomatéka legyen szavai
nak, egy Erdélyben nyomatékos nevet emlit, né
hai atyám nevét, mely számomra kétszeres nyo
matékkal kell, hogy birjon, mint mások előtt. Meg
döbbentem, midőn először halottam említeni, mit 
fog mondani? Es utoljára kisült, hogy oly mon
datról, oly tételről van szó, melyhez — azon csa
ládi tiszteletet nem is tekintve, melylyel néhai 
atyám emléke iránt tartozom — jelenleg is, mint 
politikus, leghatározottabban csatlakozom, és ugy 
gondolom, éltem fogytáig fogok csatlakozni, t. i. 
hogy nem kell megszakasztani a jogot a rendes tör
vénynek szabályain kívül, hogy nem kell fölfüg
geszteni az alkotmányt. Az igen helyes; de kér
dem: ki akarja Erdélyben az alkotmányt jelenleg 
fölfüggesztem ? Vajha se Erdélyben, se Magyar
országon föl ne függesztetett volna az alkotmány 
ezelőtt vagy 18 évvel! Ama keserves idők emlékei
ről nem akarok szólani. Istennek hála eljutottunk 
azon forduló ponthoz, melynél már remélnünk le

het, hogy legközelebbi időben helyre lesz állítva 
az alkotmány, és emez átmeneti időszakot rendezni 
a jelenlegi föladat. 

Emlékeztet Zimmermann képviselő úr arra, 
hogy törvényt csak törvény által lehet módo
sítani, és csak az maradhat fön, mi törvény által 
módosíttatott. Kérdem én : a mi jelenleg- Erdély
ben fönáll , akár a közigazgatás , akár a tör
vénykezés mezején, az, az első betűtől utolsóig, 
törvényen alapszik-e? Hivatkozik az 1791-dikitör
vénynek azon szakára, mely arról szól, miként 
kell a törvényt megváltoztatni, miként módosítha
tó? miként magyarázható és értelmezhető az? 
{Elénk helyeslés.) Hivatkozhatik tán a 48-diki tör
vényekre, hogy azokat mentse, melyek jelenleg 
Erdélyben fönállnak ? Én ezt kétségbe vonom. 

Legkevésbbé sem szándékom törvényt törvé
nyen kívül megsemmisíteni; hisz a jogfolytonos
ság egyedüli életelve minden constitutionalis ál
lamnak. De nem is arról van szó, hogy megszün
tessük a törvényt, hanem hogy a mostani rendkí
vüli, nagyon törvénytelen állásból miként lehetne 
az átmenetet úgy rendezni, hogy azután törvényes 
térre jussunk ? Érre vonatkozólag tette a miniszté
rium ajánlatát. 

És én meg vagyok győződve, hogy a minisz
térium épen úgy fogta föl ezen helyzetet, valamint 
én fölfogom azt, és fölfogják átalában azok , kik 
hasonlag alkotmányos embereknek nevezik mago
kat, habár nem is azon értelemben, mint Zimmer
mann képviselő urnák tetszett magát nevezni, ha 
csakugyan törvényesnek mondja azt, mi jelenleg 
Erdélyben fönáll. {Helyeslés.) Meg vagyok győ
ződve, mondom, a feló'l, hogy a minisztérium úgy 
érti a törvényt, mint én; de egyszersmind meg 
kell vallanom, hogy némi aggodalmat keltettben
nem azon fogalmazás, mely eredetileg a miniszteri 
előterjesztésben foglaltatott,mert ez némilegugy tűn
hetett volna föl egynek vagy másnak — ámbár én 
azt hiszem, hogy ez nem volt alatta értve — mint 
ha megszentesitése volna a jelenleg a közigazgatás 
és törvénykezés mezején fönálló rendszernek. Azon 
fogalmazás, melyet Ujfalussy képviselő társunk 
hozott indítványba, tisztába hozza, hogy ez nincs 
czélba véve. 

Senki azt, a mi jelenleg Erdélyben, habár 
tényleg, fönáll, nem kívánhatja föntartatni mint tör
vényest. De kétlem azt is, hogy Zimmermann képvi
selő társunk azt teljesen rendnek, tökéletesen meg
nyugtató viszonyoknak mondhatná. Az, a mi most 
jelenleg Erdélyben tényleg fönálll, az octroyált ren
deletek alapján áll fön, s azt törvénynek nem le
het mondani. 

És én ezen mostani rendkivülileg abnormis 
viszonyokból az átmenetre a rendes viszonyokba 
nem látok más utat, mint szabad kezet engedni a 
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minisztériumnak, megtehetnie mindazt, mit az át
menetre szükségesnek tar t ; miután pedig világo
sabban körvonalozza és tágasabb hatáskört enged 
a minisztériumnak azon fogalmazvány, melyet 
Ujfalussy képviselő úr ajánlott, mint az, mely a 
miniszteri javaslatban eredetileg ben foglaltatik: 
azt elfogadom, és azt hiszem, hogy ezzel törvényt 
nem másítok. (Éljenzés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Zimmermann képviselő urnák, mint 
indítványozónak utoljára lesz joga még egyszer 
szólani. 

Dimitrievics Milos jegyző: Hodosiu Jó
zsef ! 

Hodos iu JÓZSef: Nem szólaltam volna föl, 
ha Erdélyről nem volna szó; és nem szólaltam 
volna föl, ha a t. ház a tegnapi napon Macellariu 
erdélyi képviselő előadását kihallgatta volna: mert 
akkor meghallottuk volna, mily álláspontot akar
nak az erdélyiek jelen országgyűlésen elfoglalni. 

Távol legyen tőlem, hogy én az ő álláspont
juknak magyarázatot akarjak adni, vagy hogy azt 
constatáljam; sőt csak saját egyéni véleményemet 
fogom kifejteni. 

Én úgy hiszem, veszélyes eljárás volna, és 
csak alkotmányunkat koczkáztatjuk, ha Erdélyről 
is mindenütt csak quasi per tangentem akarunk 
rendelkezni, és azt végzéseinkbe behozni, mint Pi
látust a credoba. Én úgy hiszem, az unió érdemle
ges tárgyalásáig és bevégzéséig Erdélyre nézve 
tényleg incompetensek vagyunk erdélyi ügyekre 
nézve törvényeket hozhatni. 

Ugyanis az 1865-dik évi deczemberhó 15-én 
kelt, Erdély országgyűléséhez intézett kegy. kir. 
leirat által amaz országgyűlés csak elnapolva, nem 
pedig eloszlatva lőn, s abban az erdélyi képvise
lőknek csak megengedtetik, de nem hagyatik meg 
a jelen pesti országgyűlésre megjelenhetni, és 
megengedtetik csak akként, hogy a koronázási 
actuson jelen lehessenek, nem pedig, hogy a tör
vényhozásban, mint tényezők, részt vegyenek; 
azonkívül ama kegy. kir. leirat épségben és sért-
hetlenül tartja fen az 1863/4-diki szebeni ország
gyűlésen hozott és megszentesitett törvényeket. 
Ezt mindnyájan tudjuk; de tudjuk azt is, hogy va
lamint Magyarország gyűlése az 1865-diki deczem-
ber 14-én kelt kegy. trónbeszédben, úgy Erdély 
országgyűlése az 1865-dik évi szeptember 1-énkelt 
legfelsőbb kir. leirat által, egyaránt és külön-kü
lön, szólittattak föl arra, hogy az 1848-diki uni-
onalis törvényczikkeket revisio alá vegyék ak
ként, hogy az által mind a birodalom, mind a két 
ország, mind pedig a különböző nyelvű nemzetek 
érdekei biztosítva legyenek. Vagy talán ama trón
beszédnek, s ama kegy. kir. leiratnak nincs már 
semmi érvénye ? Hiszen épen azokra történik hi
vatkozás a f. é. febr. hó 17-dikén kelt, Haller erdé

lyi kanczellárhoz és gr. Andrássy Gyula minisz
terelnökhöz intézett legfelsőbb kéziratokban is. De 
azonkívül, valamint az 1861-dik évijul. 21-dikén 
kelt, Magyarország gyűléséhez, úgy az 1863-dik 
évi szept. 5-én Erdély országgyűléséhez indított 
legfelsőbb kir. leiratokban elismertetik és kijelen
tetik, hogy az unió „az erdélyi szász és román nem
zet szabad beleegyezése nélkül lőn elhatározva" és 
azon „unió soha teljes törvényerőre nem lépett, s 
az egyoldalulag hozott határozatok kihirdetése után 
tettleg fölbomlott." És törvényerőre nem is emel
kedhetett, miután nem bir minden törvény szabta 
kellékkel; és tettleg jogszerűen s törvényesen föl
bomlott az 186%-diki erdélyi országgyűlés tar
tásával, és az abban hozott törvény ek erejénél fog-
va i s ; úgy szintén fölbomlott még az 1865-diki 
erdélyi országgyűlés tartásával is. 

Ezeknél fogva tehát az unió nem bevégzett 
tény. 1848 után pedig oly közjogi változtatások 
jöttek létre Erdélyben, hogy az uniót még akkor 
is, ha bevégzett tény volna, uj és érdemleges tár
gyalás alá kell venni, s az valamint a magyaror
szági, úgy az erdélyi külön országgyűléseknek 
komoly megfontolás tárgyát képezheti. 

De mindezekhez még hozzá kell adnom azt, 
hogy az erdélyi képviselők a jelen pesti ország
gyűlésre nem az 1848-diki magyarországi V-dik 
(választási) törvényczikk alapján, hanem az erdé
lyi II-dik t. ez. szerint lettek megválasztva; mely 
törvényezikkek nem csak hogy lényegben külön
bözők, miután az első a népképviselet alapjára 
van fektetve, az titóbbi pedig fentartja a 48-dik 
előtti feudális rendszert, de sőt ez utóbbi a fejede
lem által sincs megszentesitve, s igy törvényerővel 
nem is bir. Én pedig alkotmányos országban nem 
képzelhetek magamnak oly egységes és közös or
szággyűlést, mely két, egymástól egészen különböző 
választási törvények alapján alakulhasson, jogsze-
rüleg határozhasson és törvényeket alakithasson. 

Ezekből kiindulva, én azon véleményben va
gyok, hogy az erdélyi képviselők, mint a kiknek 
csak a koronázási actusra engedtetett meg ide meg
jelenhetni, nem képezhetik jelen törvényhozásunk 
constitutiv részét, valamint, hogy ennek határoza
taiban, vagy tanácskozásaiban, s törvények alko 
tásában részt sem vehetnek. 

Én az unionalis kérdést, vagy Magyarország-
és Erdély összeköttetését csak ugy képzelem meg
oldhatónak, ha mind a két ország külön és önálló 
országgyűlései országos küldöttségeket neveznek 
ki, és ezek alapítják meg azt közösen, a külön or
szággyűlések jóváhagyásának fentartása mellett, 
mint ez például Magyar- és Horvátország közt tör
tént vagy történik. 

Ugyanazért azon óhajomat fejezem ki, vajha 
a kormány azon működnék, hogy Erdély ország-
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gyűlése hová hamarabb összehivassék. Ez által Er
dély aggodalmai megszűnnének, és minden nyelvű 
nemzetei egész őszinteséggel, erővel és odaadással 
arra működnének, hogy az unió nagy és életkérdése 
mindannyiunk megnyugtatásával egyszer valahára 
megoldassék, és a kapocs, mely e két ' országot 
összeköti, állandóan és tartósan megállapittassék. 

Mindezeknél fogva én a szőnyegen lévő minisz
teri előterjesztés vég pontját kihagyandónak vélem ; 
de miután Zimermann részéről egy módositvány 
nyújtatott be, mely az én nézetemmel is némileg 
megegyez, ezen módositványt pártolom. (Zaj.) Egy
szersmind kérem ezen nyilatkozatomat elmondott
nak tekinteni minden oly kérdésekre nézve, me
lyekben Erdélyről szó tétetnék. {Zaj.) 

HOSSZÚ JÓZSef: T. ház! Mindenekelőtt az 
Ujfalussy képviselő társam által indítványozott, 
és a minisztérium részéről el is fogadott módosit
ványt pártolom: pártolom pedig azért, mert meg 
vagyok győződve, hogy csak is igy lehet Erdély
ben az alkotmányt minél előbb életbe léptetni. 

Ez alkalommal engedjék meg. uraim, a Zimer
mann és Hodosiu urak által fölhozott érvekrené ze-
teimet elmondani. 

Hodosiu képviselőtársam azt mondotta, hogy 
az unió talán nem bevégzett tény. A ki az 1791-
diki 7-dik t. czikket olvasta, meg kell hogy győződve 
legyen arról, hogy az 1848-diki országgyűlés jo
gában volt az uniót kimondani; megkell győ
ződve lennie arról, hogy mindazon tények, me
lyek az unió törvénye kikerülésével történtek, tör
vényellenesek : következőleg az unió törvényessége 
többé kérdés tárgya nem lehet. Érteném én, ha azt 
mondanák, hogy az unió keresztülvitele körüli 
szabványok ezen gyűlésen állapitandók meg, kö
vetkezőleg hogy Erdély e czélra van ide híva; de 
nem értem azt, hogy mi csak a koronázás véghez 
vitele végett jöttünk volna ide ; nem értem azt, hogy 
nekünk az idejövetel csak meglett volna engedve, 
mert épen 1865-dik évi decz. 25-én a király ő fel
sége az erdélyi királyi guberniumnak a követke
zőket parancsolja meg: „Ennélfogva nektek kegyel
mesen meghagyjuk, hogy a megyékben és vidé
kekben, Naszód vidékét is ide értve, a székely és 
szász vidékekben, a királyi városokban czélszerüen 
rendelkezzetek, hogy a követek megválasztása, az 
1848-diki II-dik törvényczikk értelmében, mielőbb 
végrehajtassék, és hogy a -megválasztott követek 
a már folyamatban levő magyar országgyűlésre 
azonnal elküldessenek." Azt kérdem én, hol van itt 
kimondva, hogy nekünk e gyűlésben részt venni 
csak meg van engedve ? hol van az mondva, hogy 
nekünk csak a koronázás keresztülvitele végett 
van a részvétel megengedve? — A fölhozott kir. 
leirat azon szavai, hogy a választások rögtön vi
tessenek keresztül, és hogy a megválasztott kép-
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j viselők a már folyamatban levő magyar országgyü-
! lésre azonnal elküldessenek, parancsot, nem pedig 
I megengedést foglalnak magokban. 

Az igaz, hogy az erdélyi országgyűlés csak 
I el van napolva. De sajnos, ez más okból történt: ez 

azért történt, hogy ezen országgyűlésre nyomás 
gyakoroltassák, hogy az országgyűlés engedéke
nyebb legyen a közös ügyek tárgyalásánál. Azért 

1 ez elnapolást érvnek fölhozni igen is hibás eljá
rásnak tartom. 

Zimermann és Hodosiu urak magokat alkot
mányosaknak mondják: azért nagyon sajnálom, 
hogy ők mint ilyenek Erdélyben a most létező 
rendszert továbbra is fen akarják tartani, miután 
az nem egyéb, mint a Bach-féle absolutismus foly
tatása, sőt ha jól megtekintjük az erdélyi politikai 
administratiót, az igazságszolgáltatást, azt kell mon
danunk, hogy az sokkal roszabb, mint Bach alatt 
volt. Mert a jelenlegi tisztviselők két harmada nem 
érti kötelességeit, azért" hivatalos teendőiket vagy 
nem tejesitik vagy roszul teljesitik, az adót és ka
tonákat fölhajtják, de azzal, hogy a birtok szentsége 
megőriztessék, nem sokat gondolnak. Az igazság
szolgáltatás pedig roszabb a rosznál, mert a, legki
sebb perek, melyek elintézésére alig szükséges 48 
órai idő, három-négy esztendőt hevernek, a miért 
is mikorra a per elintéztetett, a fölperes elvesztette a 
per substratumát. Nem hiszem tehát, hogy akár 
Zimermann, akár Hodosiu képviselőtársam ezen ál
lapotot komolyan továbbra is fen kívánja tartani. 

A mi a 63-diki törvényeket illeti, ezek között 
jók is vannak: azért meg vagyok győződve, hogy 

| a minisztérium, melyet mi most fölhatalmazunk, 
mind azt megteszi, a mit jónak és igazságosnak lát, 
és a mi azon törvényekben jó és igazságos van,bi
zonyosan keresztül is fogja vinni. 

Ezekből kiindulva azon kéréssel zárom be be-
szédemet.hogy a minisztérium,valamint mindenben, 
úgy az erdélyi ügyben minél hamarabb intézked
jék, és biztosítom a minisztériumot, hogy az igaz
ságos rendeletek Erdélyben örömmel lesznek fo
gadva, és az erdélyiek legbiztosabb támaszai lesz
nek a minisztériumnak. (Helyeslés?) 

I B o r l e a Zs igmond: T. ház! Véleményem 
szerint se ezen évben, se tavaly nem tétetett le e 
ház asztalára ártatlanabb és jobbakaratú indít
vány, mint Zimmermann kéjaviselő társamé. (De-
rwfoé^f.)Zimmermannképviselő társam azt monda, 

] hogy ezen inditványt azért teszi, mert — a mint ő 
informálva van, és hiszem, hogy jól van infor
málva — Erdélyben jelenleg aggodalmak vámsak, 
hogy ne mondjam, izgalmak, és én e tekintetben 
vele tökéletesen egyetértek. 0 azt hiszi, és én is, 
hogy mindaddig; mig e tekintetben a t. miniszte-

' rium törvényjavaslatot fog előterjeszteni, addig 
opportunitási szempontból nagyon kívánatos lenne> 

38 
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hogy az ottani törvényhatóságok hagyassanak úgy, 
a mint jelenleg vannak. Azt mondják némelyek, 
hogy ott nagy rendetlenség van, azt mondják, 
hogy ott nincs törvény, Ezt könnyű mondani, de 
nehéz bebizonyítani: mert , hogyne volna íör-
vény ? Hiszen nem is képzelhető állam, a hol tör
vény ne volna, mert a hol törvény nincs, ott anar
chia s forradalomnak kell lenni; már pedig tudjuk, 
hogy Erdélyben jelenleg se anarchia, se forradalom 
nincs. 

Azt mondják némelyek, hogy az 1863-ban a 
szebeni országgyűlésen hozott törvények semmi
sek. Azt nagyon nehéz volna megmutatni, hogy 
törvényesek-e vagy nem ezen törvények ? (Derült
ség.) Miért nehéz ? Mert a magyarok azt mondják, 
hogy törvénytelenek; a románok és szászok egy 
része azt mondja, s az elsőkkel magam is azt mon
dom, hogy törvényesek, és úgy hiszem. 

Teleki Domokos képviselő azt mondja, hogy 
a jelenlegi állapot felsőbb "rendeletek alapján léte
zik, tehát meg kell változnia. De kérdeni én, ha 
ez ideig fön lehetett tartani ezen állapotot minden 
káros befolyás nélkül, mért ne lehetne azt még 
3—4 hónapig fentartani? Tegyük föl, hogy a 
most Erdélyben fenálló rendszer felsőbb rendele
tek s nem törvények szerint áll fen: kérdem én, hogy 
az egyenes és nem egyenes adók — csak egy jó 
öreg finanez tudná szép rendben elmondani —azon 
adónemek, melyeket a ház megszavazott, a magyar 
s erdélyhoni érvényes törvényekben föltalálha
tók-e ? Ú g y hiszem, hogy sehol; mind a mellett 
megszavaztuk: megszavaztuk azért, mert azt mond
tuk , hogy pénz nélkül nem lehet kormányozni. 
{Igaz!) Kérem, ha ezt megszavaztuk szükségből, 
miért ne lehetne az erdélyi fönálló rendeleteket 
3 — 4 hónapra opportunitási szempontból megtar
tani, nem látom át : mert ha pénz nélkül nem lehet 
kormányozni, szintúgy — nem mondom épen, 
hogy nem lehet, de igen nehéz megelégedetlen né
peket és országokat, habár ideiglen is, kormányoz
n i ; sokáig azonban, mondhatom, hogy elégedetlen 
országot kormányozni nem lehet. Ha tehát ezen 
inditvány el nem fogadtatik, attól tartok, hogy ez 
által megint súrlódások és kellemetlenségek fognak 
előidéztetni; holott ha egy pár hónapig, mig az unió 
kérdésével tisztába jövünk, várakozunk, azon aggo
dalmak el fognak oszlani. 

Zeyk képviselő úr azon argumentumot hozta 
elő, hogy Erdélyben ideiglenes szervezés kell azért, 
mert ott sok ideiglenes és változó rendszer volt, s 
ekkor vagy egy tuczat ideiglenes szervezetet sorolt 
elő, melyeket én elsorolni nem tudok: én tehát 
épen t. Zeyk képviselő úr ezen argumentuma által 
erősítem, hogy mindaddig, mig az unió kérdése, 
mely nem bevégzett tény, törvény által végleg el
intéztetik, az erdélyi helyhatóságok, törvénykezé-

I sek s dicasteriumok maradjanak in statu quo, mert 
I ugyanis a miniszteri fölterjesztés szerint ezen ideig
lenes szervezés csakis a törvényhozásnak e tekin
tetben" végleges elhatározásáig maradván, világos, 
hogy ezen uj szervezés által a provisorium s vál
tozó rendszerek hosszú sora megszaporittatnék. 

Azérttehát, opportunitási szempontból, a népek 
| s erdélyi nézetek kellő megnyugtatására s a közös 
j haza nyugalma- és boldogságára, mit szivemből 

kívánok, jelenleg Erdélynek jobbat nem tehetek, 
mint azt, hogy Zimmermann képviselő társam mó-
dositványát pártolom. 

Széke ly G e r g e l y : T . képviselőház! A Zim
mermann képviselő úr által fölhozott alkotmányos 
szép elvekből és specialiter fölhozott törvényeink
ből kiindulva, ha szigorúan következetesek akar
nánk maradni , nem lenne egyéb teendő, mint : 
Augias istállóját egészen kitakarítani, és eltörölni 
azon főtörvényszéket, mely az erdélyi udvari kan-
czelláriából kiszakittatott és a szebeni gyűlés által 
Bécsbe s innen önkényüleg Kolozsvárra helyezte
tett ; megváltoztatni az összes hivataloknak személy
zetét, a fölséges kormányszéktől elkezdve az utolsó 
szolgabiróig, mert alig van öt-hat azok között, k i 
alkotmányosan nyerte volna hivatalos állását, meg 
akirályitáblát,amely„Landesgericht í£-télett,ésa me
gyéket, a melyek az alkotmányos neveket épen 
csak bérmálás által vették mag-okra, mert még- ma 
is a megyék főtisztjei hatásköre az, a mi Bach alatt 
volt a „Kreisvorstehereknek", ésafőbirák, király -
birák, alispánok, dullók vagy szolgabirák merő
ben a volt „bezirksamti" rendszer- és szellemben foly
tatják hivatalukat. Azonban belátva, hogy ily nagy 
mérvű átalakítás rögtönzése rázkódásokat okoz
hatna, én is, mint előttem szóló elvbarátaim, meg
nyugszom a t. minisztérium előterjesztésén azon 
módositványnyal, melyet Ujfalussy t. képviselőtár
sam benyújtott. 

A mi illeti Hodosiu képviselő úr állítását, hogy 
mi csak is a koronázásra és az erdélyi viszonyok 
rendezésére lennénk ide híva , és azért incompe-
tensek volnánk a megyei rendszerbe avatkozni: e 
részben hivatkozom Zimmermann képviselő úr ál
tal fölhozott törvényeinkre; hivatkozom azokra, 
mik általa is elmondattak, hogy törvény csak az, 
mit a koronás király s törvényes országgyűlés al
kotott ; hogy törvényen kivül nem lehet kormá
nyozni, s maga az uralkodó is absolut joggal nem 
kormányozhat, a miből világos az, hogy szentesi
tett törvényekkel szemben trónbeszédek, vagy bár
mi egyoldalú rendelkezések hatáskörünket jogosan 
nem korlátozhatják. S már törvényesség szempont
jából tekintve municipalis állásunkat, miután azt, 
hogy Erdély 1848-ig saját törvényekkel dicseke
dett, nem vonhatja kétségbe senki; miután 1848-
ban a mind Pozsonyban, mind Kolozsvártt hozott 



Cl. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 8. 1867.) 299 

törvények ő felsége által szentesittettek; és miután I 
a kolozsvári első törvényczikkben a pozsonyi or- i 
szággyülésen kimondott népegyenlőséget, népkép- j 
viseletet, úrbéri fölszabadulást Erdély is teljesen és | 
tökéletes terjedelmében magáévá tette, s még 1848- ! 
ban a törvényhatóságok a 16-dik törvényczikk ér- > 
telniében bizottságokat szerveztek, s több ily b i - ' 
zottsági gyűlések is tartattak: a nélkül, hogy az j 
1863-diki gyűlésről véleményt mondanék, kétség-
bevonhatlanul hiszem azt, hogy alkotmányos elvek 
szerint Zímmermann úr is logikailag csak azt con-
statálhatná, hogy törvényes szempontból erdélyi 
municipiumaink tekintetében még ma is ott állunk, 
a hol 1848- vagy 1849-ben alkotmányos állásunk 
félbeszakasztatott. 

Innen kiindulva, hogy Erdély is mielőbb al
kotmányos szellemben szerveztethessék, ismételve 
kijelentem, hogy a nagyon t. minisztérium előtér- | 
jesztését Ujfalussy képviselő űr módositványával j 
elfogadom. 

Gál JánOS: Nem szólalnék föl, tisztelt kép- j 
viselőház! a tanácskozások ily hosszas folyama j 
után, ha föl nem hozatott volna ma is az ellenvé- j 
leményüek részéről az 1863-diki erdélyi úgyneve
zett országgyűlés, és az abban létre jött határoza
tok törvényeknek nem bélyegeztettek volna. Föl-
hozatott ez tegnap egyik az erdélyi részekből vá
lasztott román képviselő úr által. Hallgattam akkor, 
mert azt hittem, hogy egyetlen egy lesz ezen nem
ben ; de miután a mai napon mind Zímmermann i 
képviselő úr, mind más két román képviselő úr ál- : 

tal ismét hivatkozás tétetett az 1863-diki szebeni 
gyűlésre és az azon keletkezett törvényekre; egy
szer mindenkorra kötelességemnek tartom a tisztelt 
képviselőház előtt kimondani, hogy részemről azon 
fogalomnak, hogy a szebeni zug-gyűlés ország
gyűlésnek vétessék, ezennel ellene mondok. Ellent 
mondok azon fogalomnak, hogy az ott kelt szabá
lyok törvényi erővel biroknak tekintessenek. Mert 
hiszen azon esetben, ha azokat mások is úgy, mi
ként Zímmermann úr és azon más ket tisztelt kép
viselő úr, törvényeknek ismernék el, akkor nekik 
nem itt ezen képviselőházba, hanem Bécsbe a tel
jes reichsrathba kellene belépniök; ha azon hatá
rozatok törvények erejével bírnának, a kik e véle
ményben vannak, minden áron oda kellene mű-
ködniök, hogy ezen teljes reichsrath létre hozas
sák, mert ők a szebeni 1863-diki zug-gyülésen a 
február 26-dikai pátenst és október 20-dikai diplo
mát inarticulálták és Erdély alaptörvényei gya
nánt nyilatkoztatták ki. 

Nem következik ebből, t. ház! az, hogy a mi 
ezen zug-gyűlés lapjaira a nemzetiségek irányában 
íratott, azok közül a mi helyes, igazságos, az állam 
czéljaival összehangzó, és a méltányos igényeknek 
megfelel, ne helyeseljem, és maga idejében, mikor > 

e tárgyban törvény alkottatik, mint képvisleő, 
azoknak a törvénybe fölvételére ne szavazzak: 
mert hiszen az igazság igazságnak marad, akár 
írassék tiszta, akár mocskos lapra. (Helyes!) De 
egyszersmind kinyilatkoztatom, hogy ezt nem azért 
fogom tenni, mintha azt vélném,hogy azon töredé
kek, melyek ezen zug-gyüléstlétre hozták, közös ma
gyar hazánk alkotmányos állásának föntartására 
valami segélyt fognak nyújtani. Rég kiábrándítottak 
az ő tetteik e reményből. A mit képviselői szava
zatommal e tárgyban is tenni fogok, teszem csak 
azért, mert igazság, a nélkül, hogy e töredékeknek 
valami jelentékeny segélyére hazánk iránt számí
tanék ; és meg vagyok győződve, hogy Magyar
ország alkotmányos állása, mint a trón és biroda
lom nagy hatalmi állásának és fényének követel
ménye, fön fog maradni, akár nyújtsanak ők rokon 
segélyt ebben nekünk, akár nem. (Helyes!) 

Engedje meg a t. ház, hogy még némely ész
revételeket tehessek. (Halljuk! Halljuk!) 

Hodosiu képviselő úrtól hallottam előhozatni 
oly állításokat, melyeket, mint Erdély egyik mező
városából ezen közös országgyűlésre megválasz
tott képviselő, miután itteni törvényhozói állásomat 
nekem szintúgy, mint a többi az erdélyi részekből 
megválasztott képviselő társaimét is megingatni 
vagy legalább kétség alá hozni törekedett, lehetet
len, hogy hallgatással mellőzzek. 

O azt állitá, hogy az erdélyi képviselők ezen 
országgyűlésnek nem lényeges részét teszik, ha
nem csak a koronázásra hivattak ide, ugy szólva 
bizonyságképen, hogy a koronázás milyen szép 
pompával és fénynyel fog megtörténni. Engedjen 
meg, én ennek is kénytelen vagyok ellent mondani. 
Ha ezen országgyűlésnek az erdélyi képviselők nem 
lényeges, nem a törvényhozótest minden föladatai
ban közremunkáló tagjai: akkor ezen országgyű
lés még nincs kiegészítve, akkor az csonka, és nem 
Magyarország törvényes országgyűlése ; követke
zőleg se fölséges urunk koronázását, se pedig azon 
fontos föladatokat, melyeket a közös ügyek ós más 
a mostani körülmények közt oly lényeges kérdé
sek körül halaszthatlanul tenni kell, meg nem old
hatja. Minket erdélyieket az 1848-ki magyarorszá
gi és erdélyi törvényes országgyűléseken hozott 
törvények érvényesen, állandón, és minden alkot
mányos és jogi fogalmak szerint megtagadhatla-
nul egyesitettek Magyarországgal, és egy közös 
törvényhozást rendeltek: itt vagyunk mi, az erdé
lyi választó kerületekből és városokból megvá
lasztott képviselők, épen azon joggal, a törvényho
zásnak épen azon kiteijédesben részesei, mint bár
melyik más, ki akárhonnan a magyarországi vá
lasztók által választatott meg. (Helyes!) Nem jelen
hettünk meg alkotmányos elvek szerint se Szeben-
be, se bárhova mint egy külön erdélyi törvényho-

38* 
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zás tagjai, és ezután se fogunk soha megjelenhetni; 
hanem e teremben, ezen törvényhozás által kell 
azon függőben való kérdéseknek is elintéztetni, 
melyek még az unió következtében Erdély végle
ges szervezése végett szükségesek. Minden egyéb 
gyülésezés és intézkedés e végett jogtalan és ér
vénytelen. 

Királyi leiratokra hivatkozott képviselő tár
sam Hodosiu úr az erdélyi uniónak és az erdélyi 
részekből megválasztott képviselők állásának meg
ingatása végett. Én hiszem, hogy valamint én az 
alkotmányos elveket vallom, s ezeket kívánom s 
kívántam mindig megtartani, úgy t. képviselő tár
sam is ezen elveket vallja. Alkotmányos elvek sze
rint a felség személye szent és sérthetetlen, tettei
ért nem hibáztatható és feleletre nem vonható. Kö
vetkezőleg képviselő társam Hodosiu úr ily leira
toknál a felség személyére és tetteire szintúgy nem 
hivatkozhatik állításai tekintetében, mint én, bár 
érzelmeimben se hibáztathatom azokat, vitatkozá
som tárgyává se tehetem. Fölhozhatja tehát azokat 
ő', és fölhozhatom én, mint tetteit az akkor ő fölsé-
ge mellett állott tanácsosoknak§ Következőleg állí
tom, hogy se a gr. Nádasdy, se a Schmerling 
tanácsadásai, melyekkel a felség elé terjesztettek 
ily leiratokat, és azokat ellenjegyezték, nem bír
tak semmi erővel arra, hogy azon törvényt, mely 
Erdélyt Magyarországgal egygyé tette, mely an
nak legitim törvényhozásául csakis ezen közös 
országgyűlést határozta, megsemmisíthették volna. 

Tisztelt képviselő Zimmermann úr az Ujfa-
lussy Miklós képviselő társam által javasolt, az er
délyi viszonyokat illető és a minisztérium által elfo
gadott módositvány ellen tartott beszédében igen 
szép és alkotmányos elveket hozott fel: állította, 
hogy az államban atörvény szerint kellmindig ural
kodni; hogy a törvénynek állani kell, míg alkot
mányos módon meg nem változtattatik; hogy a 
törvényes rendet fen kell tartani; és nyilatkozott a 
jus ligatum ellen. Ezen előzmények és elvek után 
azt vártam, hogy ő Erdélyben, hol a letűnt kor
mányok a törvényes rendet merőben fölzavarták, 
hol mindent, mi törvény, igazság és jog vala, az 
állam legsarkalatosabb alapjaitól kezdve le az utol
só család magánjogi viszonyáig és jogérzelméig, 
törvényellenes intézkedéseikkel fölforgattak, és egy 
zilált tömkelegbe bonyolítottak össze, azt vártam, 
mondom, hogy ő egyszerre mindenre nézve egy 
rögtöni restitutio in integrumot indítványoz, és azért 
nyilatkozik az Ujfalussy t. barátom modositványa 
ellen , hogy ez miért nem tűzi ki ezt ily rögtönöz
ve a kormánynak. De e helyett, az elvvel ellenkező
leg, épen azon törvényellenes, zilált állapotot ja
vasolja fentartandónak, mig törvénynek maga ren
des módján keletkezésével a törvényellenes zavar 
meg nem változtattatik. Midőn a tisztelt képviselő 

úr által kiindulási pontúi letett elvét az alkotmá
nyosságnak oly szives készséggel osztom, bocsás
son meg, ha azon inconsequentiának útját, melyre 
azután átlépett, nem követhetem. Én kívánom, 
hogy az alkotmányos elvek kormányunk által 
szentül fentartassanak; hogy a kormány Erdélyt 
ne a mostani alkotmányellenes zavarban hagyja. 
mig egy késő törvény rajtunk segíthet; hogy Er
dély összebonyolított állapota miatt, ez iránt kellő 
föl világosítást szerez ve, óvatosan járjon el; de ezen 
óvatosság mellett minket mielőbb törvényes álla
potba helyezzen. 

Az e tekintetben a minisztériumnak adandó, 
az Ujfalussy képviselő társam módositványában 
javasolt teljhatalomra nézve megjegyezte Zimmer
mann képviselő úr, hogy az eíasticus lenne. Én el
lenkezőleg meg vagyok győződve, hogy az két te
kintetben semmiként sem lesz eíasticus. Nem lesz 
eíasticus arra nézve, hogy Erdélyben minél előbb 
a kormányzásban, közigazgatásban és igazságki-
szolgálatásban alkotmányos rendet állítson be : 
kezeskedik erről a minisztérium programraja, me
lyet a miniszterelnök úr akkor nyilatkoztatott ki, 
mikor legelőbb székét e képviselőházban elfoglalta, 
és az alkotmányosságot s alkotmányos kormány
zást a minisztérium vezérelvéül jelentette ki. Nem 
lesz továbbá eíasticus arra nézve, hogy ezen al
kotmányos állapot visszaállításában oly óvatosság
gal járand el, mikép ily zilált körülmények közt is 
Erdélyben a rend se a közigazgatásban, se az 
igazságszolgáltatásban, bármi kis ideig is, megza
varva vagy megszakasztva ne legyen : mert az al
kotmányosság mellett a rendnek megóvása ismét 
a minisztérium vezérelve, mely azt semmi és sen
ki által megzavartatni nem fogja engedni. 

Ugyanazért a t. képviselő társam és barátom 
Ujfalussy Miklós által indítványozott módositványt 
pártolom. (Helyeslés. Éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Szász Károly ! (Eláll.) 
Várady Gábor! (Nincs jelen.) Mikó Mihály ! (Nem 
szólhat kétszer ! Eláll.) Makray László ! 

Makray Lász ló : Engedje meg a t. ház, 
hogy a szőnyegen levő tárgyat egy pár eszméim
mel megérintsem. (Zaj) 

Előadásomban kiindulási pontul választom 
Hodosiu képviselő társunknak az előbbi beszédé
ben előadott azon állítását, hogy az erdélyi unió 
még nem bevégzett tény; szerintem pedig bevég
zett tény volt már akkor, a mikor a magyar állam 
megalakult: azóta mindig legerősebb bástyája volt 
Erdély Magyarországnak. A régi viszonyoknak 
csak folytatása van a 48-beli törvények által hely
reállítva. (Zaj.) 

Magára a fenforgó kérdésre áttérve, én is 
azok közé tartozom, kik nem akarják fentartani a 
mostani helyzetet, mely ennek az erősségnek ost-
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romlására volt azért intézve, hogy azt az elemet, 
mely a bástyát őrzi, a magyart, megsemmisítse. 

A mostani törvénykezésről egy példát idézek. 
Egy ember, azaz Pál, tartozott Péternek 5 írttal. Pé
ter keresetének föltevéseért fizetett 5 frtot. Atörvény-
szék a Pál fölkelhetőinek elbecsülésére nézve mi
előtt kiszállott, 25 frt előleget kívánt Pétertől. A 
becsübiró nem talált elegendő fölkelhetőt, a mire 
a beesü kérve volt, s másodszori kiszállásáért, hogy 
a fekvőkre becsüljön, más 25 frtot kívánt Pétertől. 
Es így lassankint a Pál tartozása fölhágott 200 
frtra. Ezen példa elegendő arra nézve, hogy az 
erdélyi viszonyokról magát a ház tájékozhassa. 
(Zaj.) ^ 

Zimmermann képviselő társam beszéde beve
zetésében szellemet, jogérzetet tanúsított, melyből 
hinnünk íehete, hogy benne a szabadság ügye egy 
uj bajnokot nyer t ; de csalódtunk, mert a midőn 
a minisztérium mindenhatóságát megtámadta, 
ugyanakkor az absolutismus fentartását ajánlotta: 
ez engem ellenkező véleményről győzött meg. 

Annálfogva pártolom Üjfalussy képviselőtár
sunk módositványával a miniszteri javaslatot. 
(Helyeslés.) 

B e m á t h Zs igmond: Mindenekelőtt ki kell 
jelentenem, hogy e sok szép szóban annyi sok tu
dományt hallottam, hogy érte hálámat kell nyil
vánítanom ; de nyilvánítanom kell azt is, hogy se 
Erdélynek Magyarországgal való uniójának kér-
dése, se a provisoriumok alatt támadt sérelmek 
ügye nincs napirenden. Napirenden ma azon kér
dés van, fölhatalmaztassék-e a minisztérium arra, 
hogy Erdély kormányzására nézve legjobb tudo
mása és lelkiismerete szerint intézkedjék? Ea van 
ma napirenden, s ehhez egyedül Zimmermann kép
viselő úr szólott. 0 erre vonatkozólag azt monda, 
hogy ez kétélű fegyver, mert a miniszter urak 
korlátlan hatalomra vágynak s azért kívánják e 
határozatot, más oldalról, mert a ház meg akarja 
azt adni és igy törvénytelenség utján jár. A mi 
az elsőt illeti, hogy a miniszter urak nem akarnak 
korlátlan hatalmat gyakorolni: ime mutatja az, 
hogy a legszükségesebb nézpontokra fölhatalma
zást kérnek; nem akarnak jogokat bitorolni, ha
nem birni azon joggal, melyet a törvények értel
mében a képviselőház ad. A ház számtalanszor ki
mondotta, hogy támogatni fogja a kormányt, 
mely most alakuló félben van, a szükséges fölha
talmazás megadásával, hogy az a maga törvényes 
eljárását megkezdhesse s az alkotmányosságot 
helyreállíthassa. Ez lévén napirenden, egyenesen 
arra szavazok, hogy a miniszteri határozati javas
lat Üjfalussy képviselő módositványával elfogad-
tassék. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
En csak azon álláspont iránt akarok igen röviden 

nyilatkozni, melyet a kormány e kérdésben elfog
lalt. A 48-diki 7-ik törvényczikk 5. §-a Erdély mind
azon külön törvényeit és szabadságait, melyek a 
teljes unióval, a nemzeti szabadsággal és joge
gyenlőséggel nem ellenkeznek, föntartani rendelte. 
A kormány semmi esetre sem oszthatja Zimmer
mann képviselő ur nézetét, és ezen törvény alatt 
nem értheti azon közigazgatási rendszert, mely 
későbben ama törvény életbe léptetése után kelet
kezett Erdélyben; de a kormány más részről szin
tén tudja, hogy a jelenleg ott fenálló közigazgatási 
és törvénykezési rendszert halomra dönteni a 
közrend megzavarása nélkül nem lehetne. (Helyes
lés.) Ezért a kormánynak eredeti szándéka az volt: 
e kérdést elhalasztani mindaddig, míg a kormány 
időt vehet magának az erdélyi viszonyokat részle
tesen tanulmányozni; s ekkor volt a kormánynak 
szándéka Erdélyre nézve külön határozati javasla
tot a kormány elé terjeszteni. A kormánynak nem 
állott szándékában e czélra a háztól külön fölhatal
mazást kérni; de elfogadta a szerkezetben a mó-
dositványt azért, hogy épen magát Erdélyt meg
nyugtassa. (Tetszés.) Miután azonban ezen ujabb 
módositvány némely oldalon nyugtalanságot vol
na képes gerjeszteni, a kormány nevében nyíltan 
kijelentem, hogy e fölhatalmazást a kormány sem
mi esetre sem veszi oly értelemben és nem fogja 
ugy gyakorolni, hogy az akár a kedélyeket föl-
ingerelje, akár a közérdekeket, a közrendet ott 
fölzavarja. (Elénk tetszés.) 

Szé les Dénes : Én csak Borlea képviselő úr 
azon fölszólalása, illetőleg alaptalan indokolásai 
folytán akartam fölszólalni, melyekben azt kívánta 
fölfejteni, hogy ha Erdélyben a jelenlegi rendszer 
fen nem tartatik, ez izgalmat és aggodalmat fog 
szülni. Föl akartam tehát e tekintetben minden 
aggodalom eloszlatására szólalni, hogy megkérjem 
a minisztériumot, nyilatkozzék, hogy valamint a 
hetedik pont alatt a nemzetiségi ügyekről intézke
dik, ugy Erdélyben sem fog tenni olyast, mi a 
nemzetiségek érdekeivel ellenkeznék. Miután azon
ban igazságügyi miniszter úr e tekintetben meg
nyugtatott, azt fölöslegesnek tartom. 

Tóth Vilmos jegyző : Dósa Elek! (Eláll.) 
E l n ö k : Be volna fejezve a tárgyalás; csak 

Zimmermann úr van még fölírva, kinek mint indít
ványozónak, van még joga a felszólalásra. 

" Zimmermann András : T. ház! Azt szok
ták mondani: „Die Weltlebt von Compromissen"; 
de azon per, mely ezen országban és azon kivül 
foly, nem olyan, mely polgári perek módja sze
rint eldöntendő. 

Székely (xergely képviselő urnák azon állítá
sához, hogy Erdély 48-ig saját törvényeivel dicse
kedett, azon történeti tényt kell hozzátennem, mi
után itt Nádasdy neve fölemlittetett, hogy igenis 
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dicsekedett törvényhozási joggal, de dicsekedett 
sérelmi halmazzal is, ugy a mint Magyarország 
diariumai és jegyzőkönyvei is sérelmek halmazá
ról tanúskodnak, s a corpus jurisban az 1 7 9 1 : 
10—12. t. czikkek is azt tartalmazzák. 

Szóba hozatott ugy per tangentem — nem is 
tudom, melyik képviselő úr részéről, hanem a fü
lemben van még — hogy micsoda czélja volt az 
én indítványomnak. Én ezt nem vitatom; nem tu
dom, fogok-e még ezen t. házban nyilatkozni; ha
nem kijelentem, hogy soha, a mióta közpályán 
vagyok — pedig volt módom nyilvános helyen 
föllépni — mondom, soha a czél, törekvés és szán
dék vitatásába nem ereszkedtem s nem is fogok : 
mert hiányzik azon alap, melyen a kölcsönös esz
mecsere utján azt megállapitni lehetne, hogy t. i. 
valósággal mi volt a szándék. Azt azonban őszin
tén megmondom, hogy. ha indítványom elfogadta-
tik, mi lesz az eredmény. (Halljuk!) Az eredmény 
az lesz, hogy alakilag megítélvén a dolgok mene
tét, az eddigi, nem tudom, hány számból álló pro-
visoriumok sorához egy uj provisorium nem fog 
ftízetni. (Fölkiáltások: Ez nem áll!) Mert a miniszté
rium törvényt nem bocsáthatván ki s törvényt nem 
pótolhatván, csak provisoriumot állithat, melynek 
alapján intézkedik addig, mig a közelebbi ország
gyűlés elé törvényhozási javaslatot terjeszthetne. 
Véleményem elfogadtatását azért szeretném, hogy 
a semmi utón és módon el nem kerülhető törvény
hozási müvelet 3 — 4 hónapra elhalasztassék. Ez 
lenne az egész eredmény. És a magyar kormány 
inditványom elfogadása mellett nem tehetne — 
hogy ugy mondjam — „einschneidende Verfü-
gung"-okat, és például teljhatalmú biztosokat nem 
küldhetné, a mi Erdélyben különben is törvény 
szerint sérelmes lenne: a minthogy mutatja ezt az 
1834-ben országgyülésileg megállapított utasítás. 

melyet az országgyűlés akkor az ő fölségéhez kül
dött követének adott. 

Tehát röviden oda menne módositványom, 
hogy ne hatalmaztassék töl a minisztérium : mert 
azt hiszem, ugyanazon minisztérium azon helyzet
ben lesz törvényjavaslatokat terjeszteni a ház elé, 
mert aház össze fog jönni még ezen évvége felé, mert 
a budget azt kivánja; addig pedig a dolgokat ugy 
lehet hagyni, a mint vannak. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : A szavazás tárgya lesz Ujfalussy úr 
módositványának el- vagy el nem fogadása. Mél-
tóztatik-e a t. ház kivánni, hogy még egyszer 
olvastassák föl ? (Nem!) Méltóztassanak tehát azok, 
kik Ujfalussy úr módositványát elfogadják, föl-
állni. (Megtörténik.) A módositvány elfogadtatik. 
Most az egész módosított szerkezet föl fog még 
egyszer olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a módo-
s:tványokkal kiegészített miniszteri határozati javas
latot a törvényhatóságok tárgyában.) 

Nyáry P á l : A „város" szó fölösleges, a hol 
a kerületekről van szó. 

Ráday László gr. jegyző,: Bátor vagyok 
egy kérdést intézni a t. házhoz. Én Nyáry képvi
selő urnák észrevételéből azt vettem ki, hogy 6' a 
Hajdú-és Jász-kun-kerületeknél „a várost" kihagy -
hatónak vélte. Akarja-e tehát a t. ház, hogy a vá
ros szó kimaradjon ? (Közbeszólások: Nem kell ki
hagyni! Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a fölolvasott 
szerkezetet? (Elfogadjuk!) E szerint a szerkezet, a 
mint az most fölolvastatott, a t. ház által elfogad
tatván, a mélt. főrendekhez azoknak legközelebbi 
ülésébe át fog küldetni. 

A legközelebbi ülés holnap 10 órakor fog tar
tatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 x/2 órakor. 




