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Lap. 
CVIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 22-dikén. (Bemutattatnak: Fügersy Gyula 

kérvénye alkalmazásért; Radákovies Ferenczé dija utalványozásért; baranyai 
községeké remanentiális földjeik iránt. Sztratimirovies György interpellátiót je
lent be. A 6 7-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly.) 3 

C1X. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867.márczius 23-dikán.(Bemutattatnak: Oroszhegyi Szabó 
Józsa kérvénye magyar konzulságok fölállítása iránt Törökországban; bara
nyai községeké maradványföldi kamatok fizetése alóli fölmentésök iránt; Bogá
ros községé doháoyültethetésért; aPelegrin testvérek panasza Marsó Pál és Ko
rányi Károly ügyvédek ellen. A pénzügyminiszter jelenti Gödöllő megvételét a 
magyar koronajavak közé. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 
A kormány felel a szerb határon állítólag öszpontositott hadak iránti kérdésre.) . 32 

CX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 26-dikan. (Bemutattatnak: honvédtisztek 
kérvényei honvédek özvegyei és árvái, úgyszintén rokkant honvédek ellátása, a 
száműzöttek hazatérhetése s a munkaképesek alkalmazása iránt; Hogl Ferenczé 
1849-beli szállítmányai megtéritéseért; Perl Simoné vizsgálatért Lehoczky Lajos 
szbiró ellen; Timár községé úrbéri illetménye kiadásaért; Zsupa községé Vep-
ezek László ügyének polgári bíróság elévitele iránt. A nemzetiségi ügyben kikül
dött bizottság törvényjavaslati munkálata folytatására utasittatik. A vallásegyenlő
ség és urbériséggel rokontermészetű birtokviszonyok ügyében alkotandó törvény
javaslatok iránt tett kérdésre a kormány később igér felelni. A 67-es munkálat 
átalános tárgyalása tovább foly. Rónay Jáczint megbízó levele bemutattatik ) . 54 

CXI. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 27-dikén. Bemutattatnak: Kozák Mihályné 
kérvénye 1848/9-ben elfoglalt gabonája és pénze megtéritéseért; Dobozy Fe
renczé az inség-eseknek adandó dohánytermelési engedély i ránt ; Gvozsgyák Gá
boré visszahelyeztetés és kárpótlás iránt; Portörő Jánosé beadott magyar bank
jegyei megtéritéseért; Sztankovics Venczelné s érdektársaié adósság kifizetése 
iránt; Benedikty Dánielé 1849-ben kiszolgáltatott golyók kifizettetéseért; tör
vényjavaslat a honvédek s hátrahagyottaik ellátásáról; törvényjavaslat a politi
kai elitéltek s menekültek ügyében. A 67-es munkálat átalános tárgvalása to
vább foly) 80 

CXIl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 28-dikán. (Bemutattatnak: Ordas községe 
kérvénye úrbéri kárpótlásért; Halász Ignáczé szerződés foganatosítása i ránt ; 
Német-Párdány községé tanítója nyugdíjaztatása iránt. A 67-es munkálat áta
lános tárgyalása tovább foly.) 104 

CXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. márczius 29-dikén. (Bemutattatnak: Kereki község 
kérvénye úrbéri ügyben; Triebswetter községé dohánytermesztési engedélyért. 
A 67-es munkálat tárgyalása bevégződik. Naszód vidékének a jelen országgyii-
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lésen, ideigien, képviselet adatik. Boheczel Sándor végleg igazoltatik, Moisil Ger
gely választása megsemmisíttetik.) . 127 

CXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. márczius 30-dikán. (Bemutattatnak: Gséry Lajos 
megbízó levele; Ernszt József kérvénye orvosi illetménye kifizetése i ránt ; Ben-
cze Mihályé s Udvardy Gyuláé alkalmazásért. Balomiri Simon végleg, Rónay 
Jáczint föltételesen igazoltatik. A magyar határőrvidéknek az országgyűlésen 
való képviseltetése iránt tett kérdésre a kormány máskor igér felelni. Á 67-es 
munkálat mind átalánosságban, mind részletenkint elfogadtatik. A kormány be
adja javaslatát az ujonczozás föltételeire nézve, s a ház annak tárgyalása napját 
kitűzi. Mikorra ez bevégződik, a horvát ügy fölvétele határoztatik el.) . . . . 137 

CXY. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april l-jén. (A közösügyi határozat átküldetik a fő
rendekhez.) . . . . . . . . . 142 

C X V I ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 2-dikán. (Bemutattatnak: Ragályi Ferdinánd 
lemondása; Kozma Mihály kérvénye alkalmazásért; Skorutovszky Alajosé év-
pénzért ; Marsó Pál vádirata a Pelegrin testvérek panasza ellenében: Pausz Jó
zsef kérvénye 1848/9-beli szállítmányai megtérítéséért. Az ujonczozás föltételeit 
tárgyazó kormányjavaslat elfogadtatik.) 143 

C X Y I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 5-dikén. (Bemutattatnak: Botka Tivadar meg
bízó levele; Kun Kocsárd gr., Tisza Lajos, Torma Károly, Széli József, Ráday 
Gedeon gr. és Kübieza Pál lemondása képviselői állásukról; Ürmös község kér
vénye elfoglalt erdei visszaadásáért; A.-Csernáton községé az 1854-diki biro
dalmi kölcsönbe fizetett részletei megtérítéséért; Illosvay Rezsőé Munkácsvára 
átalakítása, magyar vadászezredek állítása és saját alkalmazása iránt; Kába Il
lésé s társaié regale-jogaik kárpótlásaért; Tót-Aradács községé kincstári ura
dalmi részlet megvásárolhatása ii-ánt; Hubay Gusztávé a vidéki színészet s szí
nészi nyugdíjintézet ügyében; Dobozy Ferenczé a tokaji hid iránt; Bedő Lajosé 
„Az alkotmány kátéja" czimű könyvecskéje ügyében; Katona Györgyé a veszp
rémi Katona Józsefféle alapítvány ügyében ; Korányi Károly vádirata a Peleg
rin testvérek vádja ellenében ; Szénássy Sándor kérvénye elmaradt honvédi 
havidija kifizetése iránt; Yidák Józsefnéé cs. k. hatóságok által elfoglalt szíj
gyártó készletei megtérítése iránt; Bátek János és Rózáé perök elintézése i ránt ; 
turza-remetei munkásoké segélyért; Szent-Ló'rincz s más baranyai községeké a 
maradvány földi kamatok elengedéseért; a szatmár-németi gör. kath. egyházta-
gok panasza orosi-osító lelkészök ellen; Szentes város tiltakozása egy február
ban beadott kérvény ellen, s kérelme urbéii kárpótlásért; Várjon Gábor kérvé
nye fia elhelyezése és saját dija kifizetése iránt. Cséry Lajos föltételesen igazol
tatik. A főrendek üzenik, hogy a közös ügyek s az ujonczozás föltételei tárgyá
ban a képviselőház határozatait magokévá tették. Kiss Bálint kérvényei a Nem
zeti Múzeumban tett fáradozásai megjutalmazása iránf ajánlással áttétetnek a mi
nisztériumhoz. A kormány jelenti, hogy a vallásbeli egyenjogúság iránt, honosí
tási törvényjavaslattal egyetemben, még a jelen ülésszak alatt előterjesztést fog 
tenni; a hűbéri jogviszonyok rendezése tárgyában, a mennyiben nem szorosan 
a polgári törvénykönyvbe tartoznának, szintén mielőbb külön törvényjavaslat 
előterjesztését ígéri. Bemutattatik Berzeviczy Tivadar törvényjavaslata az udvar
telkek iránt. A lugosi románok gyűlésének betiltása iránti kérdésre a kormány 
legközelebbi ülésben igér válaszolni. Benyujtatik Kovách László háznagy javas
lata a képviselőház kezelési költségei iránt. A horvát ügy tárgyalása napirendre 
tűzetik.) 147 

C X Y I I Í . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. april 8-dikán. (Vay Lajos b., Faúr János, Csáky 
László gr., Csáky Albin gr ,Rajner Pál, SzapárvGéza gr.. Szmrecsányi Dáriusz, 
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Zichy-Ferraris Bódog gr., Kárász Benjámin, a minisztérium képviselő tagjai, 
Ujfalussy Miklós, Hollán Ernő és Fest Imre lemondanak a képviselőségről. Be
mutattatnak : Hudacsko György kérvénye orvosi fizetése iránt; Kiss János és 
társaié eladott jószágok árának kifizetése iránt; a debreczeni zeneegyleté Liszt 
koronázási miséje ügyében; a Sipos Ferenez ügyében hozott kir. táblai ítéletek; 
Frics Lajos kérvénye 1848/9-beli veszteségei pótlása iránt; Zimándy Ignáczé 
a Pálffy Mór gr. miatt szenvedett kára megtérítéséért; b. Seckendoríf Oszkárnéé 
bizonyos bünvizsgálat foganatosítása iránt; Szenkovies Bogdánná s Benedek La
josé bizonyos ítélet kiadása iránt; Evva Andrásé aprzemyszl-nagy-mihályi vas
útnak Szerencs felé vezetése iránt; a csetneki uradalombeli 17 helységé erdő
birtoklásuk törvény általi megerősítése iránt. A kormány felel a lugosi románok 
gyűlésének betiltása miatt hozzá intézett kérdésre. Kérdés intéztetik a kormány
hoz, szándékszik-e még ez ülésszak alatt törvényjavaslatot előterjeszteni a ma
gyarországi szerbek ügyében? Botka Tivadar föltételesen igazoltatik. A horvát 
kérdés napi rendre kerülvén, bemutattatnak Ghyczy Kálmán és Deák Ferenez 
határozati javaslatai. A költségvető bizottság kiegészíttetik) 

C X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april 9-dikén. (Bemutattatnak: Vécsey József b. és 
Gecző János lemondása a képviselőségről; Derekasy András, Antal János és 
Hanka Ignáez kérvényei 1848/9-beli követeléseik teljesítése i ránt ; Tiszócz mező
városé az 1854-beli államkölcsön fejében követelt fizetés alóli fölmentése i ránt ; 
zsilyvölgyi birtokosoké kőszéntelepeik visszaadása i rán t ; Borbély Ferenczé 
1848/9-beli követelése teljesítése iránt; Öcsöd község volt úrbéreseinek panasza 
a kir. tábla ellen; Szilágyi Ántalné kérvénye segélyért; Ághó községé a zelizi 
uradalom birtokviszonyainak rendezése iránt; Várhegyi Luizáé bárói rangja tör
vénybe igtatása iránt. A horvát ügy tárgyalás alá vétetvén. Deák Ferenez hatá
rozati javaslata elfogadtatik. Domaniczky Boldizsár lemondása a képviselőség
ről bejelentetik. A ház ülései május elejéig elnapoltatnak.) . . . . . . . 

CXX. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. april 10-dikén. (Szapáry Gyula gr., Dánffy Károly 
és Tóth Vilmos lemondanak a képviselőségről. Bemutattatnak: Semler János 
panasza az ellene rendelt vizgálat miatt ; Nagy Mihályé vagyona elárverése 
miatt ; Szombathy József kérvénye a Langrand-Dumonceau ellen beadott kere
sete elintézése iránt. A költségvetés april havára elfogadtatik. A gyorsiroda kér
vényének elintézése későbbre halasztatik. Radákovics Ferenez kérvénye mellőz
tetik. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatát a horvát ügyben ma
gokévá tették.) . 

C X X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867.május 7-dikén.(Bemutattatnak: Zeyk Károly, Jonesku 
Demeter, Bay György, Kandó Kálmán, Lipthay Béla b., Mihajlovics Miklós, Nagy 
Elek lemondása a képviselőségről; Pulszky Ferenez, Gecző János, Mikó Imre gr., 
Betegh Kelemen, Gorove István, Lónyay Menyhért, Eötvös József b . megbízó le
vele ; panasz Rónay Jáczint megválasztása ellen; G ergelyi Tivadar kérvénye 
kiszabadításáért; Jaksa János és társaié, Burján Jánosé, Strassnoff Sámuelnéé, 
Geszti Ferenczé, Guthy Péteré, Téhelyi Ferenez és társaié, Karczag testvéreké 
1849. évbeli káraik megtérítéséért; Halmi és Hosszumező lakosaié a dohány-
egyedáruság megszüntetése i ránt ; Hősfy Vilmosé honvédzászlóaljak fölállítása, 
saját alkalmazása és 1849-beli kára megtérítése iránt; Krudi Máriáé Básthy 
Sándor és neje elfogatása iránt; Wexlár Aloizia és társaié pörujitásért; Váradv 
Károly és neje panasza Ardányi Nándor ellen; Torzsa község kérvénye haszon
bér elengedéseért; sopronmegyei felvidéki községeké úrbéri ügyben; Denike 
Károly hitel- és pénzügyi javaslata; Jakubján község lakosainak kérvénye az 
ellenök elrendelt végrehajtás fölfüggesztése iránt; több temesi községé a bajosi 
uradalom elcseréltetése megsemmisítése iránt; Grünhut Dávid panasza a kör
mendi izr. hitközség elöljárói ellen; Bartenschlaeger Ferenez kérvénye fiainak 
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katonauöveldébe vétele iránt; a pestvárosi csizmadiaczéhé a magyar ezredek
nek a magyar iparosok általi fölszerelése iránt; Piukovics Dénes csatornaterve; 
Brád g. k. vallású lakosainak kérvénye a községi italmérés ügyében; Boér Jó
zsef kérvénye Bajosán Zzigmond és Sztakovies Venczelné panaszai ellen ; szol
noki választóké a képviselőválasztásra kitűzött batáridő megváltoztatása és uj 
összeírás iránt; Vietorisz Jánosé szabadságidőért, mely megadatik. Az elnök 
jelenti ó'felségök holnapi megérkezését.) 171 

C X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 13-dikán. (Bemutattatnak: Szabó Miklós és 
BuóczKálmán megbízó levele; Konkolyi-Thege Pál, Bömches Frigyes ésP latthy 
György lemondása a képviselőségről: szakcsi választók panasza; Szabadffy Sán
dor kérelme szabadságért, mely megadatik; Krzich Frigyes pénzügyi terve; 
Zsigmondy Pál kérvénye magy. kinest. utalványok kifizetése iránt; Mathizs 
Mátéé pénze kiadatása iránt; Szilágyi Bertalané igazságszolgáltatásért: Tolnay 
Jánosé kiszabaditásaért; bicskei volt úrbéreseké kárpótlásért; Haller Bernáté bi-
zonyitvánj'ért, kárpótlásért s alkalmazásért. Eötvös József b., Mikó Imre gr., 
Gorove István, Lónyay Menyhért, Pulszky Ferencz, Betegh Kelemen és Gecző 
János föltételesen igazoltatnak. A kilenczes osztályok megalakittatnak. A két 
alelnöki s egy jegyzői helyre szavazás rendeltetik.) 173 

C X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 16-dikán. (Bemutattatnak: Horvát Boldizsár, 
Zeyk Károly, Szlávy József, Tóth Vilmos és Petykó Lázár megbízó levelei; fel
szólalások a nyitrai és vajda-hunyadi képviselőválasztások ellen; Szentkirályi 
Mór és Török Bálint lemondása a képviselőségről; Hertelendy György kérvénye 
szabadságidőért, mely megadatik ; Milesz Józsefé leánya keresztlevele kiadása 
iránt; Tulka község lakosaié haszonbér kieszközlése iránt; a nagy-szalóki tiszti 
ügyészé a papi tized megtérítése iránt; Duna-Szerdahely s más községeké a ház
béradó átváltoztatása iránt házosztályadóvá; Sztakovies Venczelné s társaié a 
Boér József elleni panasz félrevetése iránt; Rozsnyóbánya város elöljáróié a mis-
kolcz-dobsinai vasútvonal ügyében; veszprémi s zalai birtokosoké hasonszenvi 
tanszék állítása iránt a pesti egyetemen. Szavazás két alelnökre s egy jegyzőre. 
A belügyminiszter Zombor városa szerb nyelvű fölterjesztésére adott felelete 
iránt mterpelláltatván, a legközelebbi ülésben ígér felelni.) 175 

C X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 17-dikén. (Az igazoló bizottság kiegészitése el
li atároztatik. A két alelnökre és egy jegyzőre történt szavazás eredménye kihir
dettetik. Bemutattatnak.- Lázár Sándor megbízólevele; szakcsi választók ellen
kérvénye ; Pap Gergely lemondása; a magy. orsz. képzőművészeti társulat 
kérvénye az Eszterházy-képtár megszerzése i ránt ; a makói csizmadia-, s a palo
tai csapóczéhé 1849-beli követelésök teljesítése iránt. A kormány törvény-, illető
leg határozati javaslatokat, nyújt be a közös viszonyok, az 1847/8-beli törvények
nek a nádor jogkörére, a minisztérium alakitására, a nemzetőrségre, az évi költ
ségvetésre, a csajkások kerülete s bánsági végvidék képviseletére vonatkozó ren
deletei ügyében. A kormány felel a zombori hatóság szerb fölterjesztésére adott 
válasza iránt tett kérdésre.) 177 

CXXV. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 20-kán. (A határőrvidék képviseletére vonat
kozó interpellátió visszavonatik. Bemutattatnak: Andrássy Gyula gr., Bernáth 
Lajos, Fehér Miklós, Bay György, Földváry Miklós és Szontagh Pál (rozsnyói) 
megbízó levele, s Ibrányi Lajos kérvénye szabadságidőért, mely megadatik. 
Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Szabó Miklós, Buócz Kálmán, Horvát Boldizsár, 
Szlávy József föltételesen, Petykó Lázár és Rónay Jáczint végleg igazoltatnak, 
Petykó Lázár egyszersmind föl levén szólítandó, hogy helyét a képviselőházban 
foglalja el. Az újonnan igazolt képviselők osztályokba soroztainak. Szavazás az 
igazoló bízottságban megürült helyre.) 180 
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Lap. 
C X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 25-kén. (Bemutattatnak:Szelestey László, Hul

lán Ernő, Paizs Andor, Lázár Kálmán gr., Kvassay László és Fabritius Károly 
megbízó levele; Szobotin község kérvénye úrbéri szolgálatok alóli fölmentése 
iránt; Urhegyi Ferencz panasza Nuridán János ellen ; az alberti csizmadiaczéh 
kérvénye a magyar ezredek számára dolgoztatás iránt; Borsos Sámuelnéó segély
díjért; Csintalan Józsefé hivatalért: Kiss Bálinté költségei kifizetéseéri ; Szabó 
Istváné s Gergely Györgyé 1848—49-beli káraik megtérítése iránt; Kolovein 
Ferenc;: panasza a kismartoni hivatalnokok ellen; Reiser Lipót kérvénye az al
föld-fiumei vasút ügyében; Nagy Gáboré 1848 — 49-beli kárai megtérítése iránt; 
Munkácsy Zsigmond és Adolfé biztosítékuk kiadása iránt; Szirmay Pálé lefog
lalt pénze kiadása i ránt ; Bagyog községé úrbéri ügye rendezése iránt; Andics 
Taddéé szállásbéri illetménye iránt; Ó-Telek, Újvár és Öregfalu községeké úr
béri váltságuk ügyében. Az igazoló bizottság egy tagjára történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. Fehér Miklós, Földváry Miklós, Szontagh Pál (gömöri), 
Bay György, Andrássy Gyula gr., Bernáth Lajos. Lázár Sándor föltételesen, 
Sípos Ferencz, Cséry Lajos végleg igazoltatnak, s az ujon igazolt képviselők az 
osztályokba soroztainak. A kormány kijelenti, hogy Fiume megvan híva az or
szággyűlésre. A koronázási hitlevél szerkesztésére országos küldöttség megvá
lasztása határoztatik.) 188 

CXXVII . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 27-én. (Bemutattatnak: Stoll Károly, Eszter-
házy Kálmán gr. és Fest Imre megbízó levele; Német-Boly község kérvénye 
magyar kisdedóvó s elemi tanoda felállítása iránt; Leitoldné és társaié ősi va
gyonuk visszaadása i ránt ; Dobsina városé a miskolcz-dobsinai vasnt iránt; Gyök 
község panasza földjei elvétele miatt. Szavazás a koronázási hitlevél szerkeszté
sével megbízandó országos bizottság tagjaira. A költségvetés májusra elfogadta-
tik. A közös érdekű viszonyokat tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása átalános-
ságban és részletenkint megtörténik.) 187 

CXXVII1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 28-kán. (A főrendek átküldik a koronázási hit
levél szerkesztésére kiküldendő országos bizottság iránti határozatukat. Bemu
tattatnak Mednyánszky Dénes b . és Boros Pál megbízó levelei. Az elnök jelenti 
Boér János vingárdkerületi képviselő halálát. Bemutattatnak: Kleiszner Juliána 
kérvénye a veszprémi káptalannál levő pénze ügyében; Sztojánovich Lázáré ér
demei jutalmazása iránt; Regele János írnoké az aprilhavi pótlék iránt. A koro
názási hitlevél szerkesztésére kiküldendő bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. Eszterházy Kálmán gr., Szelestey László, Paízs Andor, Hol-
lán Ernő, Fest Imre, Fabritius Károly, Kvassay László, Stoll Károly, Lázár 
Kálmán gr. föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A nádorra, 
a minisztérium alakítására, a nemzetőrségre és a költségvetésre vonatkozó tör
vényjavaslatok átalános és részletes tárgyalása megtörténik. A határőrvidék 
képviseletének felfüggesztését illető határozati javaslat elfogadtatik.) . . 208 

CXX1X. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. május 29-kén. (Bemutattatnak: Ireg váro3 kérvénye a 
faizási törvényes szabályok alkalmazása iránt; Papp Józsefé 1848 —49-beli 
szolgálmányai megtérítése iránt; Hadviga és Briestja községek panasza földbir-
tokbeli károsodásuk miatt. Szavazás a közösügyi törvényjavaslatra). . . 217 

C X X X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. május 31-kén. (Bemutattatnak: Zmeskall Mór és Sig-
ray Fülöp gróf megbízó levele; F á y Gusztáv és Mocsáry Lajos lemondása a 
képviselőségről; a selmeczi akadémia tanulóinak kérvénye magyar tannyelv 
iránt; Iloncza községé úrbéri ügyben. Boros Pál és Mednyánszky Dénes b. föl
tételesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. Szavazás a nádorságot, mi
nisztérium alakítását, nemzetőrséget és évi költségvetést illető törvényjavasla
tokra. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött bízottság beadja jelentését 
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a lemondási okmányok iránt, s a jelentés tárgyalásának napja kitüzetik. 
Zárt ülés.) 221 

CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 1-én. (Bemutattatnak : a pesti nyomdászok kér
vénye a márczius 17-dikei kormányrendelet 5-dik pontjára vonatkozólag; Eőser 
Miklós megbízó levele. A koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött bizottság 
utasittatik, hogy a hitlevéllel együtt a lemondásokra vonatkozó törvényjavasla
tot is terjeszszen elő a miniszterelnöki nyilatkozat értelmében. A főrendek üzenik, 
hogy a közösügyi törvenyjavaslatot elfogadták. A kérvényi bizottság kiegészí
tése elhatároztatik.) 224 

C X X X I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 3-kán. (Bemutattatnak: Farkas Elek, Török 
Dániel, Gull József megbízó levele; PeleyLajos és Hertelendy György lemon
dása a képviselőségről; szolnoki választók panasza Fehér Miklós választása el
len ; Magyar-Igen város kérvénye vásári jogok iránt; Nemes-Déd. Kisfalud. 
Szakácsi és Vid lakosaié a nemesi jogok megerősítése iránt; Hajnóczy Sámuelé 
hivatalába való visszahelyezése iránt; az esztergommegyei honvédegyleté hon
védek s hátrahagyottaik ellátása iránt; Gyéres városáé jogai visszaállítása iránt. 
A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatát a trónról történt lemondá
sok ügyében elfogadták. A koronázási hitlevél, esküminta s a lemondásokra vo
natkozó törvényjavaslat előterjesztetik s napirendre tűzetik. Zárt ülés.) . . 236 

C X X X I I I , ORSZÁGOS Ü L É S 1867 június 4-én. (Keglevieh Béla gr. két heti szabadságot 
kap. A főrendek üzenik, hogy a nádorságra, a minisztérium alakítására, a nem
zetőrségre s a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatokat, úgyszintén a ha
tárőrvidék képviseletét felfüggesztő határozati javaslatot elfogadták. Elegyes 
ülés.) 238 

I . ELEGYES ORSZÁGOS Ü L É S jun. 4-én. (Az országgyűlést koronaőrök válasz
tására fölhívó királyi leirat kihirdettetvén, Károlyi György gróf és id. Vay 
Miklós báró koronaőrökké választatnak.) 239 

FOLYTATOTT C X X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867junius4-kéu.(Beadatik a koronaőrök 
választására vonatkozó törvényjavaslat s a koronaőrök eskümintája; a korona
őrök eskütétele a régi szokás szerint határoztatik: az esküminta elfogadtatik. A 
koronázási hitlevél, esküminta és lemondásokra vonatkozó törvényjavaslat tár
gyaltatik és elfogadtatik. Határozatba megy, hogy ő felsége küldöttségileg ké
ressék föl a hitlevél aláírására s maga megkoronáztatására, valamint arra, hogy 
felséges hitvesét is engedje megkoronáztatni, mire utóbbi is küldöttségileg fölké
rendő. A nádori teendőkkel a koronázáskor Andrássy Gyula gróf bizatik meg. 
A tisztelgő, a koronát szállító, a királyi ebédi küldöttségek kineveztetnek. Ráth 
Károly megbízó levele bemutattatik.) 240 

CXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 jnnius 4-kén. (Elhatároztatik, hogy a lemondásokra 
vonatkozó törvényjavaslat küldessék át a főrendekhez s ezek szólittassanak föl 
annak a koronázási hitlevéllel együtt tárgyalására.) 250 

| | C X X X T . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867 június 5-kén. (Bemutattatik Görgei Géza megbízó le
vele. Farkas Elek, Zmeskall Mór. Rőser Miklós, Sigray Fülöp gr. és Török Dá
niel föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. A főrendek üzenik, 
hogy a koronaőrök esküjére, a koronázási hitlevélre s esküre, az országgyűlés
nek ő felségénél való tisztelgésére, a kettős koronázás kikérésére, a koronázási 
hitlevél s eskü elfogadtatására, Andrássy Gyula grófnak a nádori teendőkkel 
megbízására, s a koronázási ajándékra vonatkozó képviselőházi határozatokat, 
valamint a trónlemondásokra vonatkozó törvényjavaslatot elfogadták s a több 
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rendbe li országos küldöttségekbe az illető tagokat a magok részéről megválasz
tották. A fó'herczegek üdvözlésére küldöttség neveztetik.) 251 

C X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 6-kán. '(Kihirdettetik a koronaőrök választását 
megerősítő kegy. kir. leirat. Bemutattatik Radics Ákos megbízó levele; ugyanő 
feltételesen igazoltatik s küldöttségbe neveztetik. A pénzszórásra küldöttség ne
veztetik. Batthyány Géza gróf lemond a képviselőségről. A ház tisztelkedni 
megy 6 felségének.) - • 253 

C X X X T I I . O R S Z Á G O S ÜLÉS 1867 június 6-dikán. (Az Ö felsége által aláirt hitlevél ki
hirdettetik. Jelentés tétetik, hogy a királyné beleeg}?ezett megkoronázta tásába. a 
király pedig Andrássy Gyula grófnak a koronázáskor a nádori teendőkre tör
tént megválasztását jóvá hagyta. Bizottság- neveztetik a koronázási ajándék át
adására. Az országgyűlés tagjai eló'tt Budán végbement tények jegyzőkönyvét 
a ház elegyes ülésben határozza hitelesíttetni. A koronázási ülés ideje kiiüzetik. 
Bömches Frigyes megbízó levele bemutattatik. Ráth Károly föltételesen igazol
tatik. A főrendek üzenik, hogy szintén választottak tagokat a főberczegeket üd
vözlendő küldöttségbe. Zárt ülés.) 254 

C X X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 8-kán. (Koronázás.) 257 

C X X X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 12-kén. (Bemutattatnak : Vávady János és 
Graenzenstein Gusztáv megbizó levele; lőcsei választók panasza az ottani képvi
selőválasztás ellen; Dráskóczy Gyula kérelme szabadságért, mely megadatik ; 
a koronázási ajándék átadása, valamint a főberezegeknél történt tisztelgés alkal
mával mondott beszédek; a debreczeui honvédegylet emlékirata ; Haraszthy Er
zsébet kérvénye az ősiségi viszonyok iránt. Az országgyűlés által hozott törvé
nyek szentesittetvén. kihirdettetnek. A ház elhatározza, hogy országos küldött
ség mondjon köszönetet 8 felségüknek a honvédek és hátrahagyottjaik részére 
tett ajándékért, mely küldöttség képviselőházi tagjai azonnal kineveztetnek.) 257 

CXL. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június l4-kén.(A koronázás leírására országos bizott
ság kiküldése határoztatik s annak képviselőházi tagjai kineveztetnek. Bemutat
tatnak : Plachy Lajos megbizó levele; nagy-bányai választók panasza az ottani 
képviselőválasztás ellen; Szirmay Géza lemondása a képviselőségről; Bezerédj 
László kérvénye szabadságért, mely megadatik; a csetneki papírgyár-társulat 
kérvén}^ rajta igaztalanul megvett 8000 frt. megtérittetéseért; Román-Kécsa 
községé a vegyes gör. kel. egyházközségek elválasztása iránt. Jelentés az ő fel
ségüknél járt köszönő' küldöttség részéről.) 260 

CXLI.ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 18-kán. (Bemutattatnak: Tanárkv Gedeon 
megbizó levele; Tóth tőr incz és Trausehenfels Emil lemondása a képviselőség
ről ; jelentés Rónay János és Illéssy János haláláról; Boros Mihály kérvénye va
gyonában ejtett kára megtérítéséért; Dindár Lajosé hasonlóért ; Szász Mózesé al
kalmazásért ; Petrovácz községé, Wallach Mihály és társaié úrbéri ügyben ; Bánd 
községé az udvartelki viszonyok megszüntetése iránt; Szentiványi Gáboré leve
lei. Láncz Márké útlevelei visszaadása i ránt ; Újvidék városé a nemzetiségi kér
dés elintézése iránt; Makláry Istváné s Klein Dávidnéé 1848 — 49-beli szolgál-
mányaik megtérítése iránt; Molnár Sándor panasza Nedeczky Tiborcznak me
gyei alügyésszé történt választása ellen; Rósen István kérvénye alkalmazásért; 
Blána Szilárdé segélyért; Nagy Józsefé alkalmazásért; Szórád Istváné öröksége 
elintézése iránt; Terney Györgyé 1848—49-beli kölcsöne visszafizetése iránt. Je
lentés a korona szállításáról s visszahelyezéséről. Várady János. Graenzenstein 
Gusztáv, Bömches Frigyes, Görgei Géza, Plachy Lajos föl tételesen, Fehér Mik
lós végleg igazoltatik, s Radics Ákos és Ráth Károly, valamint az ujon igazoltak 
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az osztályokba soroltatnak. Tisza Kálmán indítványt ad be a honvédek ügyében. 
Müetics Szvetozár a szerb ügyben interpellálja a kormányt. A kormány I. Fe-
renez József ő felsége, úgyszintén Erzsébet ő felsége megkoronázásáról, vala
mint a koronázási díjról szóló törvényjavaslatokat terjeszt elő, s bejelenti egy
szersmind igazságügyi reformokra czélzó törvényjavaslatok beadását, melyek elő
leges megvizsgálására külön bizottság kinevezését indítványozza. Az elnök a kép
viselőket a koronázási érmek átvételére szólítja föl.) . 262 

C X L I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. jun. 21-dikén. (Bemutattatnk: panaszok Gull József 
és Rőser Miklós választása ellen; félegyházi választók kérvénye képviselcvá-
lasztási ügyök eldöntése iránt, minélfogva a még hátralevő vizsgálati jelentés 
mielőbbi beadása határozatilag kimondatik ; Szabó Sámuel, Stefanidesz Henrik, 
Ocsvay Ferencz és Conrád Mór lemondása a képviselőségről; Miletics Szvetovár 
indítványai az ő felsége koronázásáról szóló törvényczikkre, a nemzetiségi kér
désre, a szerb nemzetre s a honvédek ügyében beadott törvényjavaslatra nézve; 
a főrendek üzenete a koronázás leírása iránt. Tisza Kálmán honvédügyi in
dítványa tárgyaltatik s mellőztetik. Bemutattatik a képviselők albuma Borsos és 
üoctortól.) ' 266 

C X L I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 22-dikén. (Bemutattatnak: nagybányai vá
lasztók ellenkérvénye az ottani képviselőválasztás ügyében ; Emberger Károlyé 
1848/9-beli követelése kielégítéseért; Mérey István ősiségi per folytathatása 
iránt; Hergesheimer Andrásé kára megtérítéséért; Iglay András és társaié 
1848/9-beli követelésük teljesítéséért; csurgó-újvárosi lakosoké úrbéri ügyben; 
Balázs Ferenczé segélyért. A kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása napi
rendre tűzetik s a bizottság megújítása elhatározta tik. Bernáth Zsigmond javas
latokat nyújt be a zsidók egyenjogositása. az 1847/8. XXII . t. ez. helyettesítése, 
a Ludoviceum. a concordatum s a hazai hajókázás iránt. Tanárky Gedeon föl-
tételesen igazoltatik s beosztatik. A költségvetés június havára elfogadtatik, a 
gyorsírók fizetése a szünidőre megállapíttatik , Tassy Károly Írnoknak 100 ft. 
jutalom batároztatik. Az igazságügyminiszter által előterjesztendő törvényjavas
latok előleges megvizsgálására bizottság küldése határoztatik. A koronázás leí
rása beadatik. A ház kimondja abbeli várakozását, hogy ezentúl országos ünne
pélyeknél a képviselőház elnökének az ország főméltóságai közt adassék hely.) 288 

C X L I V . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 24-dikén. (Bemutattatnak: oraviczai válasz
tók panasza az ottani képviselőválasztás ellen ; meghívás az eperjesi collegium 
kétszázados ünnepélyére; hajdú-böszörményi birtokosok kérvénye a birtok
viszonyok rendezése i ránt ; Kis-Kőrös városáé úrbéri papirosai kiadása iránt; 
Hodosiu József javaslata a nemzetiségi kérdésben; Neumayer Gáspár és tanitó-
társai kérvénye a tanítói fizetések rendezése s országos tanítói nyugdíjintézet 
fölállítása iránt . - . . . : . . . . 294 

I I I . ELEGYES ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 24-dikén. (A f. é. j unius 4-dikén, 
június 6-dikán és mai napon tartott elegyes ülések jegyzőkönyvei hitelesíttetnek). 295 

F O L Y T A T O T T CXL IV . ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. június 24-kén. (Ivánka Imre kérdést intéz 
a kormányhoz a bécsi hadügyminiszter által a bécsi reichsrath elé terjesztett véd-
rendszeri törvényjavaslat iránt, mely czime szerint Magyarországra is kiterjed. 
Stoll Károly végleg igazoltatik. Szavazás a kérvényi s az igazságügyi törvény
javaslatokat megvizsgálandó bizottság tagjaira. Miletics Szvetozár javaslatának 
tárgyalása a jövő ülésszakra halasztatik. A kérvényi, ugy szintén a központi 
bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik.) . . . . . . . . 296 

C X L T . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. június 25-dikén. (Bemutattatnak: Kassa városa kér-
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vénye a törvényszékek rendezése iránt; Szabó Imre (pápai), Szász Károly, Mil-
lutinovics Szvetozár, Rannicher Jakab, Joannovics György lemondása a képvi
selőségről, minek folytán a megüresedett két jegyzői hely betöltése határozta-
t ik; a kormány határozati javaslata közösügyi 15-ös országos bizottság kikül
dése iránt, mely javaslat tárgyalása napirendre tűzetik: Román Sándor inter-
pellátiója Sterka Sulucz Sándor g. k. érsek ügyében ; Radies Ákos határozati 
javaslata a pest- és alföld-fiumei vasút iránt. A kérvényi és a törvényjavaslat
vizsgáló bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A kérvényi bizott
ság jelentése alapján: Soltész Sándor kérvénye a belügy-. Kálmán Jánosé a 
honvédelmi, Mészáros Flóriáné az igazságügyi, Técső városé a pénzügy-, Szar
vas városé a belügyminisztériumhoz, Csenkey Vinczeé a miniszterelnökhöz 
utasíttatik; Wachsmann Vilmoséi részint mellőztetnek, részint a belügyminisz
tériumhoz utasíttatnak; id. Mándy Péter javaslatai az igazság-és belügy-, újvi
déki szőlőbirtokosok kérvénye a pénzügyminisztériumhoz, Takács Mihályé a 
miniszterelnökhöz, Perl Simoné az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatnak; a 
tarnóczi kövület. Baán Béla kérvénye folytán, a Nemzeti Múzeumba szállíttatni 
rendeltetik; Tisza-Szó'lős község kérvénye a pénzügy-, Cseke községé, Turdos-
sin városé az igazságügy-, Tisza-Földvár községé az igazság- és pénzügy-, 
Csarnata községé, Lator Bálintné és társaié, Sz. Lőrincz községé az igazságügy-
minisztériumhoz utasíttatik; több állítólagos kath. papé, mint koholt aláirásu, 
mellőztetik; Sz. Gy.-Ábrány lakosaié, Winkler Márton és társáé az igazságügy-, 
néhány árvái községé a belügy-, D'heil Eleonóráé a pénzügy-, Antal Jánosnéé, 
Schöndorf községé az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatik ; a Rádl Jőzsefféle 
alapítvány, Tamássy Károly és Schwarz Imre előterjesztése folytán, a minden
kori belügyminiszter fögondnoksága alá helyeztetik; Markó Sámuel kérvénye 
a belügy-, Czabay Károlyé a pénzügy-, Márton Jakabé az igazságügy-, Tímár 
községé a pénzügyminisztériumhoz, Ungár Móré a miniszterelnökséghez, Rado-
vanovics Jánosé, Müllenbach községé a belügy-, Majovszky Mihályé, Lehoczky 
Lajosé az igazságügyminiszteriumhoz, Trajtler Józsefé a miniszterelnökséghez, 
Izbugya községé a belügy-, Obrovácz községé a pénzügy-, Popovics Jánosé az 
igazságügy-, az újvidéki helv. hitv. egyházé a vallási, Fügersy Gyuláé a belügy-, 
több baranyai községé, Tengericz, Babarez és más szomszéd községeké az igaz
ságügyi, Oroszhegyi Szabó Józsefé a miniszterelnökséghez. Bogáros községé a 
pénzügy-, a Pelegrin testvéreké az igazságügyi minisztériumhoz utasíttatik; 
Schöndorf község ujabb folyamodványa, mint amelynek tárgyában feljebb már 
történt intézkedés, mellőztetik; Perl Simon ujabb kérvénye, Timár községé az 
igazságügyi minisztériumhoz, a buda-pesti honvédek két emlékirata a minisz
terelnökséghez tétetik át.) 298 

CXLVT. ORSZÁGOS Ü L É S 1867. június 26-dikán. (Bemutattatnak: Fakert község 
kérvénye haszonbér leszállítása, részben elengedése iránt; Gönczel Mihály és 
társaié 1-849-ben vallott káraik pótlásaért; Piskó községé a pécsi káptalan elleni 
pöre megujithatása iránt; a nemzetiségi albizottság javaslata. In terpellátió folytán 
kijelenti a kormány, hogy a legközelebbi ülésszak elején törvényjavaslatokat 
szándékozik előterjeszteni az erdélyi unió. a nemzetiségek, a zsidók s a hono
sítás tárgyában, ugy szintén mielőbb az urbériséggel rokon kérdésekre nézve. 
A feketesárga lobogó iránt tett interpellátió fölött napirendre tér a ház. Az ő 
felsége megkoronázását, a kir. hitlevelet és esküt, az ő felségének megajánlott 
koronázási tiszteletdijat, a királyné ő felsége megkoronázását s neki is megaján
lott koronázási dijat, végre a koronaőrök megválasztását tárgyazó törvényja
vaslatok tárgy altatnak, elfogadtatnak s a főrendekhez átküldetnek. A kérvényi 
bizottság jelentése alapján : Leitold Jánosné kérvénye, úgyszintén az ábrányi 
lakosoké az igazságügyi. Szentes városáé a belügy-, Burda Imréé, Duszegh 
Matildé. Hottovecz Józsefé az igazságügyi, a dorosmai s majsai lakosoké, Pré
post Istváné, Vjeszt Andrásé, kövi lakosoké a belügy-, Kiss Jánosé a honvé-
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delmi, Lucsics Józsefé s lieök Istváné a pénzügy mi niszteriumhoz utasíttatik; 
Jankóvics Vinczeé mellőztetik; Degenfeld Adolf gfé a közlekedési, Novak And
rásé s pölöske-sz.-mihályi lakosoké az igazságügyi, Mály Józsefé a vallási, a 
természettudományi társulaté a belügyi, Csicsofalvy Jánosé az igazságtigyimi-
niszteriumhoz utasíttatik; több szentesi lakosé, valamint Oroszy Miklósé a levél
tárba tétetik; László Istváné, Halmai községé, Koross Mihályé, Szávics Döméé, 
Tisza-Varsány községé a belügy-, Örkény községé a vallási, Budaházy Andrásé 
az igazságügyi, Széles Annáé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Szabó Józsefé 
méltányoltatván. a kormány fölszólíttatik. hogy a vajdahunyadi vár megőrzése 
érdekében intézkedjék; Drága-Bártfalva községé a pénzügy-. Földes nemes 
telkeseié. Iloncza községé, Varga Jánosé s társaié, Komáromy Ferencznéé az 
igazságügyi, a brassói keresk. és iparkamráé a közlekedési, Fabinyi Gyuláé az 
oktatási, Nagy Sámuelé a király személye körüli, Lovassy Jánosé, Roska Zsu
zsáimé s testvéreié az igazságügyi.Hermán Mihályé a belügyi, Skaliczer Vilmosé 
s társaié az igazságügyi, a kolozs-kalotai h. h. egyházmegyéé a vallási minisz
tériumhoz utasíttatik ; Jókai Móré s társaié, mint már teljesült, félretétetik; Tol-
nay Jánosé a belügy-, ugyanannak egy másik kérvénye, továbbá Zachcsák 
Rozáliáé s Drudják Zsuzsánáé, Jakus Sámuelé s nejéé különös ajánlattal az 
igazságügyi, Boros Gáboré, Kemény Lajosé az oktatási, Buják elöljáróságáé a 
belügy-, Móga testvéreké az igazságügyi, Hogl Ferenezé a pénzügy-. Zsupa 
községé a honvédelmi, Kozák Mihálynéé, Szabolcs községé a pénzügy-. Gvozs-
gyák Gáboré a belügy-, Portörő Jánosé a pénzügy-, Sztakovics Venczelnéé a 
belügy-, Benedikty Dánielé a pénzügy-, Ordas ésDuna-Pataj községeké, Halász 
Ignáczé különös ajánlattal az igazságügyi, N.-Párdány községé az oktatási, 
Triebswetter községé a pénzügy-, Bor Istváné s több somogymegyei lakosé az 
igazságügyi, Wagenleitner Johannáé a belügyminisztériumhoz utasíttatik. Az 
évi számadások megvizsgálásával a tavaly is működött számvizsgáló választ
mány bizatik meg. Az elnök fölhatalmaztatik, hogy a szünetelés ideje alatt kép
viselők lemondását elfogadhassa s uj választások elrendelése iránt intézkedhessek.) Öl 0 

CXLVIL ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. június 27-dikén. (Bemutattatnak: Mikó Mihályié-
mondása a képviselőségről; Fors terGyörgy kérvénye alkalmazásért; Neubauer 
Ábrahámé s Salzmann Ignáczé 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; Illéssy 
Sándoré az Illéssy Jánosnak jár t képviselői dijak kifizetése iránt; Búzna Lajosé 
úrbéri jogsérelmek orvoslásaért; félegyházi lakosoké képviseló'választási ügyök 
iránti határozatért, mire nézve az illető vizsgáló megígéri, hogy jelentését még 
ez ülésszak alatt beadja. A reichsrath küldöttjeivel tanácskozandó küldöttség 
ügyének tárgyalása holnapra halasztatik. Szavazás két jegyzőre. Zárt ülés.) . 321 

CXLVIIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 28-dikán. {A főrendek üzenik; hogy ő felsége 
Ferencz József koronázására, kiadott hiílevclére s letett esküjére, koronázási 
tiszteletdijára, fels. Erzsébet koronázásáras tiszteletdijára, végre a koronaőrökre 
vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Kihirdettetik a két jegyzőre történt 
szavazás eredménye. A kormány beadja a vasutakra vonatkozó határozati javas
latát, s ez napirendre tűzetik. Röser Miklós végleg igazoltatik, Gull József vá
lasztása megsemmisíttetik. A reichsrath küldöttségével tanácskozandó küldött
ség iránti javaslat tárgyaltatik s elfogadtatik.) 328 

C X L I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. június 28-dikán. (Bemutattatik panasz az oraviczai 
képviselőválasztás ellen. Szavazás a reichsrath küldöttségével értekezendő ma
gyar országos küldöttség képviselőházi tagjaira. A főrendek üzenik, hogy az 
ezen küldöttségre vonatkozó képviselőházi határozatot magokévá, tették.) . . 334 

CL. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július l-jén. (Bemutattatnak: Wesselényi József b. 
mesrbizó levele; Szentiványi Adolf és Gyene Károly lemondása a képviselőség-
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Lap. 
röl; Fogler László kérvénye egy építmény megőrzése iránt,- Kálnoky Dénes gfé 
egy ellene tett panasz félretétele iránt; Szabó Gábor és társaié országos kártala
nításért a magyar bankjegyek megsemmisítése folytán; nyárádi lakosoké úrbéri 
ügyben; Kováesik Jánosé 1848 — 9-beli követelése kielégítéséért; Schröder Ke
resztéivé a budai katonai parancsnokságnak tett szolgálmánya kifizetéseért; vá-
czi választóké Váez városnak felruházása iránt külön képviselő választása jogá
val. A ház megszámlálja magát. Az országos küldöttségre történt szavazás ered
ménye kihirdettetik. A koronázás leírása az irományok közé soroztatik. Zárt 
ülés. A kormány vasúti javaslata tárgyaltatik s elfogadtatik. A fogarasvidéki 
központi bizottságot a ház még egyszer elnökileg fölszólittatni rendeli, hogy a 
képviselőválasztást ejtse meg. Kiss Bálint uj kérvényének tárgyalása napi rendre 
tűzetik. A szünetelés alatt működendő^ bizottságok tagjainak napidijaik, vala
mint a terem akusztikájának javitására szükséges költségek megajánltatnak.) . 335 

C M . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július 2-dikán. (Bemutattatnak: Láncz Márk kérvé
nyei rajta állítólag elkövetett törvénytelenségek orvoslása, szigorlata letehetése 
és alkalmazása iránt; Halász Mihályé s társaié, úgyszintén Babirád Mátyásé, 
Pollacsek Sámuelé, Borbély Ferenczé 1848 —9-beli követelésük kielégítéséért; 
kónyi lakosoké úrbéri ügyben. 345 

C L I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. július 2-dikán. (Afőrendek üzenik, hogy a képviselő
ház határozatát a vasúti fölhatalmazás ügyében elfogadták. Az elnök a szünete
lendő háztól elbúcsúzik.) 3 4 5 
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A NEGYEDIK KÖTETBEN ELOFOEDULO 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK. 
Lap- Hasáb őör Hiba Igazítás 

49 1 4 felülről szóló szólott 
54 a tárgymutatóban 2 felülről megséritéseért megtérítéséért 

86 1 13 alulról sa se 
m 2 16 felülről tudni fedezni, tudni fedezni; 

119 1 8 felülről Somossy István Somossy Ighácz 
129 2 17 alulról akarná?, , akarná ?ft 

141 1 16 felülről 69-dik 68-dik 
161 I 20 felülről kiküldötteket ki küldötteket 
167 i 11 felülről nem csak nem csak nem 
177 2 7 alulról szavazatok szavazás 
178 1 2 alulról haj lom hajlok 
221 a tárgymutatóban 2 felülről Ilonka Iloncza 

240 1 1 alulról 101. és 102-dik 101-dik 
248 2 15 felülről Bezerédi BezerédJ 
u t ) -i a tárgymutatóban ] felülről sé és 
258 2 16 felülről tör vény czikkek, törvény czikkek1), 
270 3 19 felülről beadva van be van adva 
276 1 16 felülről való de az országszerte de az országszerte való 
283 1 12 alulról % gondoskodnunk gondoskodunk 
£Á «70 2 18 felülről megrovtam megrovtam, 

Egyéb, netán még előforduló fontosabb sajtóhibák az V-dik kötet élén lesznek megigazítva. 
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CYIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 22-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Fügersy Gyula kérvénye alkalmazásért; Badakovics Ferenczé díja utalványozásért; baranyai 
községeké remanentiális földjeik iránt. Sztratimirovics György interpellatiót jelent be. A 67-es munkálat átalanos tárgyalása 
tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak (az ülés meg
kezdése után): Andrássy Gyula gr., Eötvös József b., 
Festetics György gr., Gorove István, Lónyay Menyhért, 
későbben Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. u. 101/i órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyilt. A tegnapi jegyző 

urak fogják rnűködésöket folytatni. A tegnapi 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay FerenCZ jegyző (olvassa a mar
czius 21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Fügersy Gryula bácsmegyei lakos bács- [ 
megyei Uj-Soové község jegyzője, előbbi állam
szolgálatból méltatlan elbocsáttatását panaszolván, 
Bácsmégyében leendő alkalmaztatását kéri. 

Radakovics Ferencz, volt képviselőházi te-
remőr, a ház személyzete részére meghatározott és 
elfogadott összegből három havi díjának utalvá
nyozását kéri. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Jókai Mór képviselő úr akar előterjesztést 
tenni. (Halljuk!) 

Jóka i Mór : T. ház ! Bátor leszek a t. ház
nak Baranyarnegyebeli több községnek alázatos 
folyamodványát azon kéréssel átnyújtani, méltóz
tassék több volt úrbéri községeknek ezen igen 
fontos és életbevágó ügyét figyelmére méltatni. 
Ez a mindnyájunk előtt ismeretes remanentiális 
földek tárgyát képezi, a melyek után váltságdíjért 
az 1862. helytartótanácsi rendelet következtében 
a kamatok megtérítése is követeltetik, a mi több 
községnek végromlását vonná maga után. Bátor
kodom azért ezen a 48-diki törvényhozás által 
függőben tartott és azóta nagyon elmérgesedett 
ügyet a t. ház meleg részvétébe ajánlani. (He
lyeslés) 

E l n ö k : Ez a kérvény is a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Sztratimirovics 
György! 

Sztra t imirov ic s G y ö r g y : A miniszterel
nök úrhoz interpellatiót akarok intézni; minthogy 
azonban nincs jelen, későbbre halasztóm. 

E l n ö k : Fok ta t juk a megkezdett tárgyalást. 
D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő : G-hyczy Kál

mán ! (Halljuk! Halljuk!) 
G h y c z y K á l m á n : A jelen átalanos vitatko

zásnak tárgyát nézetem szerint a 67-es bizottság 
többsége és kisebbsége javaslatai alapelveinek tag
lalása képezi. Kérdés tehát, hogy melyek azon 
alapelvek. E kérdésre leghatározottabban azon 
következmények válaszolnak, a melyek ezen alap
elvekből mindegyik javaslatban kifejtettek. Szán
dékom volt e tekintetből az illető javaslatoknak 
sommás vázlatát előterjeszteni; de miután többen 
barátaim közöl ezen javaslatokat már kimeritőleg 
elemezték, csak összehasonlításuk eredményének 
előterjesztésére szorítkozom, ugy a mint azt föl
fogni képes vagyok. 

Nézetem szerint a kisebbség szorosan a per-
sonal-unio terén áll, azt akarja tisztán fentartani 
Magyarország és ő felsége többi országai közt. 
A többség a personal-uniót reál-unióvá változ
tatja át, mert a reál-unió több országoknak azon 
czélból lett egyesüléséből áll, hogy bizonyos, 
vagy minden államügyeket közösen intézzenek 
el. A kisebbség teljes épségben akarja fentartani 
Magyarország közjogát, fen akarja tartani Ma
gyarországnak állami önállását és függetlensé
gét úgy ő felsége többi országai, mint a külföld 
irányában, ó pakodik az ellen, hogy Magyarország 
az osztrák birodalom tartománya legyen. A több
ség lényegében megváltoztatja Magyarország köz
jogát , megszünteti törvényhozásának és kormá
nyának némely fő fontosságú államügyekre nézve 
lévő kizárólagos intézkedési jogát, mert azt a de-
legatió nevezete alatt alakítandó birodalmi tör
vényhozásra és központi minisztériumra ruházza 
á t ; megszünteti az által Magyarországnak önállá
sát és függetlenségét legalább ezen államügyekre 
nézve, és Magyarországot az osztrák birodalom
nak némi autonómiával fölruházott tartomá-

1* 
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nyává változtatja át. És ha a birodalomba való 
beolvasztását közvetlenül nem eszközölné is, bi
zonyosan előkészíti, és a Magyarországra nézve 
addig esak tényleg fenállott osztrák birodalmat 
jogilag valóban csak most alakítja meg. Ezen 
alapelvek közül, hogy melyikkel rokonszenvezzen, 
nem lehet kétséges egy magyar ember előtt sem. 

Igen nyomosaknak, fontosaknak kellett tehát 
lenni azon okoknak, melyek a többséget javaslatai
nak tervezésére birták. Jogi tekintetek ezen okok 
nem lehetnek: mert azt, hogy Magyarország és ó' 
felsége többi országai között csak személyes kap
csolat áll fen, többé bizonyítani nem szükséges, 
miután azt fényesen s ellenmondhatlanul bebizonyí
tották az országgyűlés 1861-ki föliratai, bebizo
nyította a pragmatica sanctió keletkezését követő 
másfél százados gyakorlat, mely szerint Magyar
ország minden állam ügyei, és azok között a vé
delem eszközei fölött a védelem esetének beállá
sára, s annak miként teljesítési módja iránt, ő fel
sége többi országainak befolyása nélkül mindig 
önállóan határozott, s a védelem eszközeit soha 
nem ő felsége többi országainak s tartományainak, 
hanem figyelemreméltó óvatossággal, kivétel nélkül 
mindig az országnak s királyának védelmére aján
lotta meg. Azt pedig, hogy ó' felségének többi or
szágai azon túl, miszerint közelebb nyert alkot
mányos jogaik élvezetében általunk ne gátol
tassanak, még azon alárendeltséget is követelhet
nék tőlünk, hogy Magyarország az ő alkotmá
nyuknak kényelmesebb életbe léptetése végett ma
gát ősi legfontosabb jogaitól megfoszsza, bizonyo
san senki nem fogja állítani, épen úgy, mint maga 
a bizottság többsége sem állítja azt, hogy azon 
államügyeknek, a melyeket közöseknek kijelölt, 
Magyarország ő felsége többi országaival közös 
törvényhozás és kormányzás alá bocsátani jogilag 
köteles legyen. Ha tehát jogi tekintetek nem vol
tak az indokok, a melyek a bizottság többségét 
javaslatainak tervezésére birták, más politikai, s 
akkor midőn törvény jövőre alkottatik szem előtt 
tartható, sőt szem előtt mindig tartandó oportu-
nitási indokok lehettek azok, melyek azt javaslatai 
megállapítására vezérelték. 

Ezen okok közül szándékom egy némelyiket 
vizsgálat alá venni. Azokra, miket a vallás és köz
oktatási t. miniszter úr a közös viszonyok rendezé
sére nézve előadott, alig fogok ugy válaszolni 
tudni, hogy nézeteink összeegyeztetését remélhes
sem, mert a kiindulási pontok ellenkezők, a me
lyekből a közös viszonyok rendezését eszközlen-
dőnek véljük. 

Fő kérdés nézetem szerint e tekintetben az, 
vajon a pragmatica sanctió által egy új biroda
lom alkottatott-e, melynek Magyarország is alkotó 
részét képezi, vagy nem ? mert azok, kik e téte

leknek akár egyikét akár másikát elfogadják, aa 
azokból kivonandó következtetések, a közös vi
szonyok rendezésének módozatai iránt, egymással 
lényegesen ellenkező véleményben nem lehetnek; 
de azok, kik ez alapelvre nézve eltérő nézetben 
vannak, ez alapelvek következményei iránt egyez
ségre nem fognak juthatni. 

Én nem akarom e helyen ezen már többször 
megvitatott kérdést ujabban kifejteni, de szüksé
gesnek tartom megjegyezni, hogy habár azon or
szágoknak összessége, melyek a fölséges osztrák 
ház uralkodása alatt állnak, együtt véve fölira
tainkban is ismételve 6' felsége birodalmának ne
vezete alatt emiittettek, azért mégis t. miniszter 
úrnak azon állítása, hogy a sanctió pragmatica 
Magyarországnak és 6' felsége többi országainak 
általa létesített szövetségéből egy közös birodal
mat alkotott, nézetem szerint oly magyarázata a 
pragmatica sanctiónak, mely eddig az ország által 
elfogadva nem volt. 

Elég e tekintetben az 1848-dik évi törvények
re hivatkoznom, melyeknek, hogy alapján áll, a 
t. minisztérium ismételve kijelentette. Mert a 48-ki 
18. t. ez. 6-ik szakasza határozottan kimondja, 
h°gy : « a pragmatica sanctió által megalapított 
birodalmi kapcsolat, mely azon törvényekben is
mételve említtetik, csak egyedül az uralkodó ház
nak közösségében létezik." I ly közösségből pedig 
az illető országok és népek szövetsége, és az, hogy 
azok egy közös birodalommá alakultak át, nem 
következtethető. 

T. miniszter úr azon viszonyt, mely köztünk 
és ő felsége többi országai közt fönáll, szorosabb
ra véli füzendó'nek, s azon módon, mint azt a 
67-es bizottság többsége javasolta, azért, mert régi 
törvényeink az országnak őt megillető önren
delkezési jogát és befolyását se bel-, se kül
ügyeire nézve, a 48-ki törvények pedig csak bel
ügyeire nézve biztosították, ez pedig igényeink 
kielégítésére nem elégséges, mert Magyarországot 
belügyeiben teljes függetlenség, kül- vagyis közös 
ügyeiben teljes mérvű befolyás illeti. 

Hogy azon törvények, melyekre a t. minisz
ter úr tegnap hivatkozott, Magyarországnak intéz
kedési jogát külügyeire nézve egyátalában nem 
biztosítják, elismerem. De vegye tekintetbe a t, 
miniszter úr az e részben létező egyéb törvénye
ket i s : vegye a többek közt tekintetbe az 1608-ki 
2-dik törvényezikket, és más hasonlóan intézkedő 
törvényeket, melyeknél fogva, Magyarországot 
illetőleg, az ország tudta nélkül se háború nem 
indittathatik, se béke nem köttethetik; vegye te
kintetbe azon számtalan törvényeket, melyeknél 
fogva Magyarországban semminemű közadó vagy 
hadi segély nem szedethetik, hadkiegészítés nem 
történhetik az országgyűlés beleegyezése nélkül : 
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és azt hiszem , el fogja ismerni, hogy Magyaror
szágnak rendelkezési joga — minden államügyeire 
s ezek közt külügyeire nézve is, úgy, mint bár
mely más alkotmányos országé — fenálló régi tör
vényeink által, ha azok megtartattak volna, bizto
sítva volt. 

Mivel azonban régibb törvényeink meg nem 
tartattak, azért alkottattak a 48-diki törvények, 
azért állittatott föl a felelős minisztérium, melynek 
czélja e szerint csak az lehet, hogy a kormány 
felelőssége által törvényeink érvénye föntartassék 
és biztosittassék, s nem az, hogy fenállása miatt 
törvényeink érvénye megszüntettessék. (Helyeslés 
a hal oldalon.) A mennyiben pedig a tárgyalás 
alatt levő bizottsági munkálat, a miniszter úr elis
merése szerint is, a 48-diki törvények szabványai
nak kifejtését és gyakorlati alkalmazását tár-
gyazza, ezen bizottsági munkálat czélja is csak az 
lehet, mit előbb emiitettem. A bizottsági többség 
és kisebbség javaslatai közti különbség nézetem 
szerint pedig abban rejlik, hogy a kisebbség fen 
akarja tartani az ország régi törvényeit, s azokban 
gyökerező' azon alkotmányos jogát , mely annak 
minden államügyeire nézve nem csak befolyást, de 
önrendelkezési jogot is biztosit; a többség pedig 
ezen önrendelkezési jogot megszünteti, és csupán 
ezen ügyekre való befolyássá változtatja át. (Ellen
mondás a középen.) Ha Magyarország törvényei
nek érvénye csak az által tartathatik fön, hogy 
megszüntessék vagy legalább megcsonkíttassák, 
akkor nézetem szerint a bizottsági többség javas
latát lehet talán védeni sok más fontos érvekkel, 
de az ország önállósága és függetlensége tekinte
téből védeni nem lehet; és ha a 6 7-es bizottság 
javaslata az ország függetlenségét és önállóságát, 
mint a t. miniszter úr monda, az által biztosította, 
hogy ezen javaslat csak akkor léptethetik életbe, 
ha az ország alkotmánya teljesen vissza lesz állít
va : akkor vagy az ország alkotmánya soha telje
sen vissza nem leszállítva, vagy a 67-es bizottság 
javaslata életbe nem léptethetik. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Mert a 6 7-es bizottság javaslata alkot
mányunk megváltoztatását, módosítását tárgyazza; 
e kettő tehát együtt meg nem fér. (Helyeslés a hal 
oldalon.) Lehetnek a nézetek eltérők; de ha mind
azon következmények, melyek a 6 7-es bizottság 
többségének javaslatából kifejlődhetnek, idő jártá
val, a dolog természete szerint, érvényre jutnak : 
könnyen megtörténhetik, hogy nem sok védeni 
valónk lesz azok ellen, kik nem egy hajóban ül
nek velünk, ha azt, mivel birunk, azoknak enged
jük at, kik velünk egy hajóban eveznek. 

Mondotta a t. miniszter úr, hogy a birodalom 
fönállásának és hatalmi állásának biztosítása Ma
gyarországnak is érdekében van, arra tehát töre
kednünk kell, s az e czélra az idők igényei szerint 

vezető eszközöket elfogadnunk szükséges. Hogy 
a monarchia fönállása, és az, hogy a monarchia 
erős és hatalmas legyen, Magyarországnak is ér
dekében áll: szívesen elismerem; elismerem azt 
is, hogy e czélnak elérésére az idők változott kö
rülményei, a hadtudomány fejlődése, a védrend-
szer, a fegyvernemek és közlekedési eszközök tö
kéletesedése, a villámsebességgel történő diploma-
tiai külügyi érintkezések, most sokkal nagyobb, 
mozgékonyabb, egyöntetűbb hadsereget és gyor
sabb külügyi kezelést kivannak, mint azelőtt. 

A külügyi kezelés és a hadsereg vezérlete, ve
zénylete és belszervezete öszpontositásának szük-

[ ségét azonban a kisebbség is elismeri, és e czél
nak elérésére az uralkodó ház miniszterének a 
külügyekre, a hadparancsnokságnak a hadügyre 
nézve engedett hatáskör tervezetével elégségesen 
gondoskodott; a többire nézve pedig nézetem sze
rint semmi nem áll útjában se a külügyi kezelés 
gyorsaságának, se annak, hogy Magyarország sa
ját hadseregét és védrendszerét maga is önállólag 
a hadtudomány jelen fejlődésének .színvonalára 
minden tekintetben emelhesse, és azt oly hadké
pessé és mozgékonynyá tehesse, mint azt a körül
mények igénylik; sőt épen talán a magyar had
seregnek különállása,melyet a kisebbség tervezett, 
és a hazafiúi lelkesedés, melyet e különállás a nem
zet fegyvert viselő fiainak hazaszerető sziveiben 
a múlt idők tapasztalásai szerint ébresztene, lenne 
azon, máskép kipótolkatlan villanyos erő, mely a 
magyar hadsereget legeiszántabbá, legáldozatké-
szebbé , leghadképesebbé tenné. (Fölkiáltások : 
Igaz!) 

A mi azonban a birodalom hatalmi állását il
leti, a melyet a t. miniszter úr ismételve élénken 
hangsúlyozott, erre nézve meggyőződésemet ki-
jenteni, képviselői állásom parancsolja. (Halljuk !) 
Az uralkodó háznak, ha sikerül népeit megnyug
tatni, azok szerint is, miket e részben tegnap Ti
sza Kálmán barátunk előadott, mindig elég- ereje 
lesz arra, hogy országait, azoknak területi épségét, 
közvetlen érdekeit minden megtámadások ellen 
győzödelmesen megvédje; de se most, se a kö
zelebbi jövőben nem lesz elég ereje se arra, hogy 
agressiv politikát követhessen, se arra, hogy Eu
rópa minden bonyodalmaiban, a mint ez eddigi po
litikájának fő czélja és iránya volt, nagyhatalmi 
súlyával döntőleg befolyhasson, mert pénzügye, 
népeinek anyagi és szellemi ereje, bizalma, ragasz
kodása kormányához annyira meg vannak ingatva, 
hogy minden lépés, melyet ez irányban tenne, 
veszteséggel végződhetnék. Ezen sajnos állapotnak 
egyik fő oka épen az, hogy a monarchia ezen po
litikát, a nagyhatalmi állásnak politikáját, már 
régóta erejének valóságos [mértékén tul, azoknak 
aránytalan megfeszítésével követé. Nagy részben 
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e miatt vérzett el, és fogyott meg a monarthia ere
jében és tehetségében, és el fog vérzeni végképen, 
ha ezen politikát továbbá is folytatja. Kérdés te
hát, hogy a birodalom nagyhatalmi állása mi ál
tal biztosittathatik inkább: az által-e, ha ezen po
litikának folytatása az ezt ellensúlyozó alkotmá
nyos ellenőrzés megszorítása által megkönnyittetik, 
a mint azt. bizonyos fokig legalább, a 6 7-es bizott
ság többségének javaslata is teszi ? vagy pedig az 
által, ha azon politikának folytathatását a népek 
akaratának, kivánatainak, érdekeinek, Magyaror
szág jogainak és önállásának mérlegbevetésével 
mérsékeljük? Ezen kérdésre, nézetem szerint, ko
runk története megfelelt. Magyarország mindig a 
védelmi rendszert vallotta külügyi viszonyaira 
nézve magáénak; nem kívánt avatkozni se a né
met, se az olasz kérdésbe, se Nyugat-Európa né
pei szabadelvű mozgalmainak elnyomására irány
zott politikai törekvésekbe. Tegyük föl, hogy Ma
gyarország akaratát érvényesíthette volna, s bizo
nyosan a monarchia most se pénzügyeire, se né
peinek anyagi és szellemi jóllétének és igy igazi 
és valóságos nagyhatalmi állására nézve nem ott 
állana, a hol most áll. (Igaz!) 

Megemlítette a t. miniszter úr, hogy Európa-
szerte előtérbe lépett a törekvés, egyesíteni a ki
sebb országokat, nagy államokat alakitani; figyel
münkbe ajánlotta, hogy közel szomszédságunkban 
a nemzetiség alapján nagv államok keletkeztek; 
figyelmeztetett bennünket a monarchiát minden 
oldalról érhető veszélyekre, és annak szükségére. 
hogy ezek ellenében másokkal, 6' felségének többi 
országai- és tartományaival szorosabban egye
süljünk. 

Hogy a monarchiának védelmi erejét ez idő 
körülményeihez képest fokozni kell, nem tagadom; 
de nem hiszem, hogy a czélazon az utón és módon 
legyen elérhető, mint az a szomszédságunkban 
legközelebb a nemzetiség alapján támadt nagy or
szágokban, az éjszaki német szövetségben és Olasz
országban megtörtént. És midőn ezen nézetemnek 
okát adni akarom, igyekezni fogok egyszersmind 
kifejteni nézetemet azon kérdés iránt is, hogy mi-
képen biztositható a monarchiának hatalmi állása 
Magyarország önállása és függetlensége veszélyez
tetése nélkül. (Halljuk!) 

Németország népei, csekély kivétellel, mind 
ugyanazon egy nagy nemzetiségi fajnak ivadékai > 
tartományai egy évezredig a nagy német császár
ságnak, a keresztyén világ elismert első hatalmassá
gának részei voltak, s csak az idők mostohasága, 
a dynasíiák önzése és nagyravágyása miatt sza
kadtak szét. Ezen szétszakadást a német nemzet 
mindig keserűen fájlalta, az isméti egyesülés ki-
irthatlan vágya él minden német ember szivében, 

ki bármely tartománynak legyen lakosa, mindig 
magasztos érzéssel vallja magát németnek. 

Mind azok, a miket Németországra nézve 
most mondottam, állanak Olaszországra nézve is, 
azon különbséggel, hogy midőn a német nemzet 
egységének megszűnte az ívf korba esik, akkor a 
históriai múlt, mely az olasz nemzet egységi vágyá
nak egyik forrása, az ókor történetében keresendő. 
Teljesen kiegyenlíti azonban ezen különbséget 
Olaszországnak egységre alkotott geographiai 
helyzete és históriai múltjának, mind annál, a mi e 
tekintetben eddig a világzn létezett, nagyobb di
csősége. 

Az ausztriai monarchia egészen más alapokon 
nyugszik.Az országok,melyekbőláll,ktilönállódicső
séges históriai múlttal egybekötött államéletet éltek 
sok századon á t ; csak esetleg egyesültek, egyesül
tek az uralkodó ház közösségében, egyesültek úgy, 
hogy külön jog-aikat, nem bitorolva, mint a német 
dynastiák nagy része, hanem jogosan fentartották. 
A monarchia népei egymástól származásukra, nyel
vökre, szokásaikra, élet- és gondolkozási módjokra, 
érdekeikre nézve nagyon különböznek; hogy töb
bet ne mondjak, közönyösek egymás irányában. 
Habár saját nemzetiségét büszkén bevallja mind
egyik, de magát osztráknak neveztetni, a szoros 
értelemben vett ausztriai németen kivül, egyik sem 
akarja. Igaz hazafiság s buzgó ragaszkodás él a 
monarchia népei szivében saját hazájok és feje
delmük iránt; de átalános osztrák hazafiság a le
hetetlenség sorába tartozik. (Helyeslés.) 

Az alapnak különbsége tehát, melyen egy 
részről a német szövetségnek és Olaszországnak, 
más részről Ausztriának létele nyugszik, lehetlenné 
teszi, hogy azok államügyeiknek és ezek közt véd-
erejöknek rendezésében is ugyanazon utat követ
hessék : mert a mi az egyiket erősbitené, a mási
kat okvetlenül gyengíteni fogná, mint a közel múlt 
18 év története bizonyítja, melyekben Ausztria fo-
konkint úgy sülyedett, mint Olaszország és Po
roszország emelkedtek. 

Az országoknak véderejét kétségkívül fokozza 
helyes organisatiojok és czélszerü institutioik; 
de mindezek a veszély idejében elvesztik hatásuk 
nagy részét, és az állam ereje természetes alapjára 
esik vissza, mely nem egyéb, mint a népeknek 
hazaszeretete és ragaszkodásuk hazájok institutioi-
hoz és azoknak fentartásához. Ha tehát indokolva 
van az éjszaki német szövetségben és Olaszország
ban a szorosabb állami egyesülés, az államhata
lom központosítása, és indokolva van azért, mert 
a nemzeteknek rokonszenvére számithat. mert a 
nemzetek valóságos akaratának teljesitése: épen 
azért nincs indokolva és nem lehetséges nálunk, 
hol a monarchia népei nagy részének határozott 
ellenszenvével találkozik. 
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Itt egészen más út követendő; és ezen ú t : 
tiszteletben tartása a históriai jogoknak, fentar-
tása az országok önállásának és függetlenségének, 
és nem központosítása, hanem decentralisatiója az 
állami hatalomnak: mert csak ez az, mi megnyug
tathatja, kielégítheti a népeket saját hazájok jo
gaira és érdekeire nézve, mi kibékítheti őket azon 
állással, melyet a monarchiában elfoglalnak. Es 
ezen megnyugtatás és kielégítés azt eszközlendi, 
mi egyik föliratunkban oly ékesen fejeztetett k i : 
hogy midőn mindegyikük buzgó önfeláldozással 
saját hazájának védelmére kel föl, az összes mo
narchiát védi meg. 

Tehát a magyar korona országai önállásának, 
alkotmányának, függetlenségének fentartása az, a 
mi a monarchia hatalmi állását, nézetem szerint, 
leginkább biztosithatja. 

Sokan a miniszteri kormányt, a felelős kor
mányt átalános panaceának tekintik. (Mozgás a 
jobb oldalon) és e nyereményre mutatva, azt mond
ják : ez a nyeremény kipótol, kiegyenlít mindent. 
Ez eléretett, csak egyedül ez volt a létező körül
mények közt elérhető, és csak azon módon, mint 
történt a 67-es bizottság többsége munkálatának 
alaptíl vétele mellett. A bizonyos jót a bizonyta
lan jobbért nem lehet elszalasztani. Mi volt a fen-
álló körülmények közt elérhető, mi nem, nem tu
dom ; de, habár a politikában tökéletesen bebizo
nyítani csak azt lehet, mi valósággal megtörtént, 
részemről mégis erősen hiszem, hogy ha a nemzet 
közvéleménye megmarad azon elvek mellett, me
lyeket csak öt évvel is ezelőtt oly átalános egyet
értéssel bevallott, közjogi kérdéseink, ha nem is 
rögtön most, de a közel jövőben szerencsésebb 
megoldást nyerhettek volna annál, mely most vár 
ránk. (Ügy van! a balon.) Hiszem pedig ezt azért, 
mert a nemzetnek joga van (Halljuk !) jobb meg
oldást várni, és joga van — eltekintve egyátalában 
minden szempontoktól — azért, mer t tényleg is. 
anyagi tekintetben súlyosak a veszteségek, melye-
lyeket a 67-es bizottság javaslata folytán szen
vedni ,fog. 

Állitásom valóságát a múlt és jövendő tény
leges állapotnak némi összehasonlítása leginkább 
fogja fölvilágosítani. 

1848 előtt Magyarország kormányának, or
szággyűlésének nem volt befolyása a külügyekre, 
a béke és háború kérdéseire; ő felsége békét és 
háborút maga kötött és indított. De viszont a 
külügyi kezelés összes költségeit Magyarország 
részéről ő felsége saját királyi jövedelméből maga 
fedezte, és a fejedelem által indított háború költ
ségeihez az ország oly segélyt adott, milyet a fen-
álló körülmények között szükségesnek vélt; de 
egyébiránt a fejedelem által indított háborúk 
terheiben nem osztozott. A külügyek, a háború és 

1 béke kérdéseire Magyarország országgyűlésének 
és kormányának ezentúl sem lesz befolyása, mert 
az ország részére csak az biztosíttatott, hogy a 
külügy kezelési, és a hadügyi költségek megálla
pításában az országgyűlés küldöttei ő felsége többi 
országainak küdötteivel a közös delegatiókban 
részt veendenek ; de ennek ellenében a külügyi ke
zelés költségeit Magyarország saját adójából fede-
zendi, és a külháboru költségeire nem az általa 
megajánlandó összeget , hanem mindazt fizetni 
fogja, mit a delegatió e részben megállapít. A 
hadügyre nézve a fegyver alatt álló hadsereggel 
ő felsége 1848-dik év előtt szabadon rendelkezett; 
de a hadseregnek kiegészítése, az ujonczállitási 
jog, ennek módja- és föltételeinek megállapítása 
az országgyűlési határozattól függött, és Magyar
ország a hadügyi költségekhez a hadsereg zsold
jával, mintegy 5 millió forinttal, és igy legfölebb 
két millióra számitható élelmezési veszteséggel já
rult. A magyar hadügy minden egyéb költségeit 
ő felsége királyi jövedelmeiből viselte. 

A magyar hadsereg fölött ezentúl is ő felsége 
szabadon fog rendelkezni; de a hadsereg kiegészí
tésének, az ujonczállitásnak joga az átalános fegy
verviseléskötelezettségére építendő védrendszer ál
tal, miután erre nézve már kimondatott, hogy az 
csak a többi országokkal egyértelmüleg czélsze-
rüen eszközölhető, könnyen meg fog szüntethetni; 
a hadi költségekből pedig ezentúl nem azon össze
gek, melyeket előbb emiitettem, hanem béke ide
jén is sokkal nagyobbak, háború idején pedig 
több száz milliónak aránylagos része az ország
ra esendők. A pénzügyet illetőleg, az ország 
közjövedelmei azelőtt is a különböző nevezetek 
alatt létezett bécsi pézügyminiszterium által kezel
tettek; de csak egyedül a magyar királynak saját 
magyar királyi jövedelmei, mert az ország egész 
adóját és adórendszerét maga kezelte és határozta 
meg. A közös költségek fedezésére szánt összegek 
ezentúl is a központi minisztérium által fognak 
kezeltetni; de ezekhez már nem csak a magyar ki
rály saját királyi jövedelmei, hanem, a közös költ
ségek összegeinek túlnyomó nagyságánál fogva, az 
ország adójának legnagyobb része is fog tartozni. 

E fölött Magyarországnak eddigelé nem volt 
uj terhe; ezután nevezetes elismert államadóssága 
lesz. 

Hogy Magyarországnak állami költségei 
nagyban szaporodnak, az ellen szólni sem lehet, 
az a dolog természetében rejlik, azt a körülmé
nyek kényszerűsége igényli; és ha Magyarország 
maga állana is egyedül, és semmi más országgal 
összeköttetésben nem volna, lehet, hogy akkor ál
lami kiadásait a nemzet erejéhez képest talán in
kább mérsékelhetné, mint mérsékelhetendi most, 
midőn azok legnagyobb részét nem maga, hanem 
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mások határozandják meg; de nagy állami költsé
gek nélkül el nem lehetne, mint el nem lehet Eu
rópának más országa se; s ha Magyarország ál
lam akar lenni: illő és igazságos, hogy állami ki
adásait a szükséghez képest fedezze. A mit én e 
tekintetben óhajtok, az csak az, hogy ha kívánta
tik egy részről, hogy Magyarország állami kiadásait 
teljes mérvben fedezze, adassanak meg más részről 
Magyarország törvényhozásának és kormányának 
mindazon jogok is, melyek nélkül állam nem lé
tezhetik. (Bal felöl: Igaz!) Ezen jogok azok, me
lyeket a kisebbség javaslataiban követel Magyar
ország részére. 

De ha már jogi tekintetben a 67-es bizottság 
javaslatai által az ország igényei ki nem elégíttet
nek, lehet, hogy talán anyagi tekintetben pótlást 
nyerend az ország azon veszteségekért, a melye
ket, mint előre bocsátám, szenvedni fog, s ekké-
pen anyagi erejének öregbitése által a reá sulyo-
sodott nagyobb terhek elviselésére képessé fog 
tétetni. 

E czél elérésének azokon kivül, mik a közjog 
körébe tartoznak, két fő eszköze van: első, jó bei-
igazgatás ; másik a nemzetanyagi állapotának, egy 
részről a közterhek mérséklése, más részről a kül-
és belkereskedés, közlekedési eszközök, adó, ipar 
és hitelrendszer czélszerü szabályozása általi meg
javítása. Kérdés tehát, hogy a nemzet anyagi ál
lapota javitásának ezen két fő eszköze a 67-es bi
zottság javaslatának folytán a magyar kormány
nak rendelkezésére fog-e állani ? 

A hazai beligazgatásnak eddig nagy hátrá
nyára szolgált, hogy a magyar kormány saját 
belüg3Teiben is a Bécsben fokozatosan alakult, és 
idő jártával mindinkább erősödött idegen központi 
hatóságnak volt alárendelve. E függés a kinevezett 
felelős magyar minisztérium irányában, azt hiszem, 
megszűnik: s ezért nem késem elismerni, hogy a 
felelős magyar kormány mindazokban, mik minden 
esetre kizárólagos hatásköréhez fognak tartozni, a 
bel-, igazság-, vallás- és oktatás-ügyekben a nemzet 
törvényhozásával egyetértve sok, nagy horderejű, 
a nemzet jóllétét lényegesen előmozditó intézkedé
seket létesíthet; kineveztetését e tekintetben két
ségtelen nyereménynek tartom ; ez irányú műkö
désének legjobb sikert szivemből óhajtok, s cse
kély tehetségem szerint azt minden alkalommal 
előmozdítani, kész leszek. De mindamellett kétsé
geskedem azon, hogy a magyar felelős kormány
nak a 67-es bizottság javaslatai folytán azon ha
tásköre és cselekvési tehetsége meglesz, mely szük
séges arra, hogy a nemzet anyagi állapotát, sú
lyosbodott terheihez képest, javíthassa. Mert először 
a minisztérium — szorosan véve — nem lesz par
lamenti, mert maga az országgyűlés sem lesz, szo
rosan véve, parlament {Balról; Igaz!), melynek fő 

kellékét a törvényhozás egész jogkörének birtoka, 
a törvényhozás minden ágainak gyakorlata ké
pezi; Magyarország országgyűlése pedig több 
nagy fontosságú államügyekre nézve nem fog in
tézkedési joggal birni, nélkülözni fogja tehát azon 
alkotmányos biztosítékokat, melyeknek gyakorla
tával eszközölhetné, hogy a magyar kormány, 
magyar törvényhozás valóban önálló, s — hogy töb
bet ne mondjak — saját belügyeiben legalább min
den idegen befolyástól teljesen független legyen. 
Lehet továbbá, hogy a minisztériumnak nem fog
nak rendelkezésére állani azon pénzerök, melyek 
működése üdvös sikerének biztosítására szüksége
sek, mert a közös költségeknek minden esetre 
nagy összegét nem a magyar országgyűlés hatá
rozza meg, lehet tehát, hogy ezek a közös dele-
gatiók által oly összegekben fognak megállapit-
tatni, a melyek Magyarország jövedelmét, és talán 
hitelét is annyira kimeritendik, hogy a miniszté
rium hasznos javításokat és beruházásokat, melyek 
pénz nélkül ritkán eszközölhetők, kellően nem 
tehet. 

Végre mily hatásköre lesz e magyar kor
mánynak a nemzet anyagi állapotának javítására, 
legnagyobb közvetlen befolyást gyakorló keres
kedelmi és közlekedési ügyekre, az adó, ipar, és 
hitel-rendszerre, eddigelé incognita quantitas : mert 
azon egyezségek eredményétől függ, melyek e 
tekintetben ő felsége többi országaival és tarto
mányaival a 67-es bizottság javaslata szerint kö
tendők. Ezen egyezségek tekintetében a bizottság 
többsége által nem időhöz kötött, ideiglenes intéz
kedés, hanem minden föntartás nélkül, és igy ál
landó és változatlan szabályul előleg elfoga
dott elvekezen egyezségek üdvös kimenetelét kilá
tásba nézetem szerint nem helyezik: mert ha — 
miként a bizottság többsége tervezi — Magyaror
szág és ő felsége többi országai között nem csak 
vám-, de kereskedelmi szövetség is kötendő, s e 
szövetség megkötésénél a kereskedelemre vonat
kozó minden kérdések, tehát átalában a kereske
delmi, ipar- és hiteltörvényhozás, a hitelintézeti és 
bankrendszer kölcsönös egyezség tárgyaivá tétet
hetnék; ha a közvetett adók nemeinek, arányának, 
kezelési módjának, s jövő refornijoknak állandóan 
mindig egyenlőnek kell lenni; ha a Magyarország 
határszélén elvonuló külvámok fölött a magyar 
kormányon kivül más, nem ellenőrködést, de föl
ügyeletet gyakorolhat; ha a főfontosságu közle
kedési eszközökre nézve nem az egyenlő elvek elő
leges megállapításának czélszerüsége, hanem a kö
zös intézkedés van elvül megállapítva; ha az állam
hitel mindig közös lesz Magyarország és ő felsége 
többi országai között: akkor mindezen államügyek
nek bár mely alakban létesítendő, de nézetem sze
rint állandóan közös törvényhozás és kezelés alá 



CVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 22. 1867.) 9 

tartozása jóformán előre már el van fogadva; e 
mellett pedig a magyar kormány hatásköre az em
iitett nagy fontosságú államügyekre, és Magyar
ország népei anyagi állapotának, azok által fölté
telezett javítására nézve, nézetem szerint csak igen 
csekély és meddő lehet. 

Minthogy azonban ezek iránt még csak áta-
lános elvek vannak megállapítva, és azoknak mi
kénti alkalmazását még tudnunk nem lehet, a ho
mály, mely e tárgyat födi, nem engedi, hogy ahhoz 
tüzetesen hozzá szóljunk. Ezt tehát nem is teszem; 
hanem miután a nemzetnek úgy anyagi jólléte, 
mint — a mennyiben a már föladottak után még 
megmenthető — országos önállása is nagy részben 
ezen egyezségek eredményétől függ, nem lehet, 
hogy ne kérjem a t. minisztériumot, hogy minden 
gondját és figyelmét arra fordítsa, hogy ezen egyez
ségek az ország jogainak és érdekeinek teljes meg
óvása mellett köttessenek meg. Hogy ezt megte-
hessem, ez egyik oka annak is, miszerint nem tar
tottam fölöslegeseknek fölszólalásokat e tárgy
ban, melynek egyébiránt e helyen, ez alkalommal 
miként leendő eldöntése, úgy látszik, már előre el 
van határozva. . 

Én részemről a kisebbség javaslatát pártolom. 
(Hosszas, élénk éljenzés a hal oldalon.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Pápai Szabó Imre! | 

Szabó I m r e (pápai) : A kérdés, melyhez 
szólnom kell, az : a ház asztalára letett három ja
vaslat közül, átalánosságban, a részletes vita alap
jául melyik fogadtassák el ? 

Azon kifogások folytán, melyek a 67-es bi
zottság többségének j"avaslata ellen tétettek, de 
azon egyenes fölhivás folytán is, mely hozzánk in
téztetett, hogy e nagy kérdés eldöntésénél tekint
sünk lelkünkbe: szorosan számot vetettem lelkiisme
ret emmel, megkérdeztem eszemet és szivemet, va
jon szavazatomat melyik méidegbe vessem, hogy 
se az eddigi vívmányokat ne koczkáztassam, se 
hazám függetlenségét föl ne adjam. Megfontolásom 
eredménye az lön, hogy részemről a többség ja
vaslatát fogadjam el. 

Elmondom az okokat, melyek egyéni elha
tározásomat vezették, és pedig azért, mert e ja
vaslat által az eddigi vívmányokat nem csak 
koczkáztatva nem, 'hanem inkább megerősitve lá
tom; egyengetve látom általa alkotmányos éle
tünk teljes kifejlődésének útját; megmentve látom 
általa hazámat a rólunk nélkülünk rendelkezés át
kaitól, melyek évtizedeken át nyomtak, s annyi 
szenvedésen vittek bennünket keresztül; és elzárva 
látom általa a reactió útját, mely fejét mindenfe
lől fölüti. Pedig miként a kígyónak csak egy lé
pést kell engednünk az ür felé, melybe vonulni 
akar, hogy azon perczben egész testét maga után 
vonja, a reactiónak is csak egy kis rés kell, hogy 1 
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egész apparátusával berontson, visszahozva mind
azon szörnyeket, melyeket tegnap Jókai képviselő
társam a mily igazán, olj7 élénken előadott. 

Elfogadom a többségi javaslatot, mert annak 
elfogadása által hazám önállását és függetlenségét 
veszélyeztetve nem látom; ugyanis, mert a több
ségi javaslatban megóva, fentartva látom a jogo
kat, melyek hazám önállását, függetlenségét mind 
a törvényhozási, mind a kormányzási téren bizto
sítják. 

A többségi javaslat a pragmatica sanctiót vá
lasztja kiindulási pontul, abból következteti a kö
zös viszonyokat és ezekből eredő kötelességeket. 
Én a pragmatica sanctiót oly két oldalú szerződés
nek tartom, melynek, mig jogilag fenáll, nemze
temet illető részét csak annál inkább is teljesíteni 
kívánom, mert ez által erősítem jogomat, a másik 
résztől is követelni, hogy az őt illető részt ő is meg
tartsa. S mig a pragmatica sanctíóban benne lesz 
a Habsburg-ház nő-ága trónöröklési jogának meg
állapítása mellett Magyarországnak egyfelől, és az 
örökös tartományoknak másfelől, föloszthatlan és 
elválasztbatlan birtoklása, addig én magamat a kö
zös védelem kötelessége és ebből folyó közös érint
kezések alól ki nem vonhatom. En hazámra nézve 
is biztosabbnak, állandóbbnak hiszem a jóllétet, 
mely ezen törvényes alapon fejlődik ki, azon jól
létnél, mely, mint mondják, talán más alapon is 
elérhető; de vajon valóban elérhető-e, mily áldo
zat árán elérhető, s miként és meddig biztosítha
tó ? előttem oly probléma, melyért a legitim ala
pot cserébe nem adom soha. Azért részemről ama 
kérdést, mi van a pragmatica sanctíóban, míg az 
jogilag fenáll, mellőzhetőnek nem tarthatom. 

Somssich Pál képviselő úr kifejtette, hogy a 
közös ügyek oly régiek, mint a pragmatica sanc-
tió. Az 1848-dikiIII. törvény és a 61-dlki ország
gyűlés is nem úgy beszélnek a közös ügyekről, 
mint olyanokról, melyeket még ezután kellett 
volna megteremteni, hanem mint olyanokról, me
lyek léteznek, s melyek czélszerü és alkotmányos 
intézésének módozatáról gondoskodni kell. Ezen 
módozatot foglalja magában a 67-es bizottság 
többségének javaslata. És e módozat viszonyaink 
között a lehető legjobb és lehetséges is. 

A delegatiók miatt nem aggódom. Azoknak 
semmi törvényhozó hatalom nem adatik, se poli
tikai dolgainkba avatkozás nem engedtetik. 

Az ujonczok megajánlása, a kiállítás föltéte
leinek meghatározása, a hadsereg elhelyezése és 
élelmezése, a védrendszer megállapítása vagy át
alakítása a javaslat szerint továbbra is a magyar 
országgyűlés kizárólagos joga lesz; s ha a véd
rendszer átalakittatik is, valamint törvényhozá
sunkba, úgy a kormányzásba se enged a javaslat 
befolyást idegeneknek : én tehát e javaslat által 
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Magyarország függetlenségét veszélyeztetve nem 
látom. 

Azt hallottam ugyan, hogy ha a többségi ja
vaslat elfogadtatik.nem csak.hogy magasabbra nem 
emeljük az épületet, mélyet a nemzet 48-ben épített, 
hanem némi jutalomért az oszlopokat is szétszed
jük, melyeken az az épület nyugszik. Meglehet, 
hogy jönnek események, melyek a 48-diki épület 
teljes kiépítésében gátolni fognak, s ugy járhatunk, 
mint hajdan a templomukat építő zsidók, hogy 
egyik kézben az épités eszközét, a másikba a vé- j 
delem fegyverét kell fogni; de én azt gondolom, 
sokkal előnyösebb lesz helyzetünk, ha addig is, 
mig e szomorú események bekövetkeznének, nem
zeti kormányunkkal kezet fogva építgetünk s a 
szükséges védelemre előkészülünk. 

Mi van a sors könyvében hazánkra nézve meg
írva, nem tudom ; de nemzetem jellemét ismerve, 
azt az egyet el merem mondani, Magyarország nem 
fog odáig jutni, mint a hajdani Róma, melyről 
Jugur tha azt mondhatá, hogy csak vevőkre vár ; 
s bármire jusson nemzetem, Sámsonná soha sem 
lesz, hogy az alkotmány oszlopainak ledöntésével 
az egész házat halomra döntse. Nem arra irányoz-
vák a többségi javaslat elvei, hogy a most élő nem
zedéknek szerezzen jóllétet, nem törődve az utó
dokkal, hanem arra, hogy a hazát és alkotmányát 
azok számára is megmentse. 

Madarász képviselő úr Coriolán példáját hozta 
föl. Én a történelemből úgy tudom, hogy Corio
lán a volskokkal, hazája ellenségeivel szövetkezve, 
mint ellenség jelent meg Róma kapui előtt, hogy 
boszut álljon a népen, mely őt elriasztá, mert a 
Siciliából hozott gabonát neki drága áron akarta 
eladni. Már. t. ház, h a e teremben szétnézek, a haza 
ellenségeit se az egyik, se a másik oldalon nem 
látom. Én honfiakat látok itt, kik ha eltérnek is 
egymástól véleményben a megoldandó kérdésekre 
nézve, de a haza szeretetében, a haza boldogitá-
sára irányzott szent törekvésben mindnyájan egyek. 
E tekintetben tehát a példa nem volt szerencsésen 
választva. Mindamellett is elfogadom az intést, me
lyet Coriolán anyjának szavaival hozzánk intézett, 
s bíztositom, hogy vele együtt én is, és mindnyá
jan, kik a többségi javaslatot pártolj*uk, készebbek 
leszünk elveszni, mint hazánk vesztére öntudato
san törekedni. 

Még csak Dupont szavait idézem, kinek se 
szabadságszeretetét, se hazája iránti hűségét és ra
gaszkodását kétségbe vonni nem lehet, s ki azt 
monda: „Hazánknak is csak annyival tartozunk, 
l iogy azt kisértsük meg, a mi lehetséges.u 

A bizottsági többség javaslatát átalánosság-
ban, a részletes vita alapjául, elfogadom. (Helyeslés 
jobbfelöl.) 

jegyző : Gubody Dimitrievics Milos 
Sándor! 

Gubody Sándor : Én a közös ü^yek fölötti 
vitatkozásokat ú g y a 6 7 - e s bizottság, min takép-
viseló'ház üléseiben azon komoly figyelemmel ki
sértem, melyet válságos állapotunk igényel s kép
viselői állásom követel. 

Minden körülmények s eshetőségek számba 
vétele s higgadt megfontolása után azon szomorú 
meggyőződésre jutottam, hogy a 6 7-es bizottság 
munkálata némely pontjaiban a majoritás az ön
maga által fölállított elvektől eltér, az alkotmá
nyosság fogalmával ellenkezőket tartalmaz s azon 
javaslat — törvényes erőre emelve — független
ségünket, nemzeti létünket aláaknázza, s az al
kotmány szárnyai alatt czélba vett haladásunkat 
megzsibbasztja, sőt —- nyíltan kimondom — alkal
mazásban zilált anyagi állásunk javítását lehetet
leníti : azon javaslat nem egyezkedés, hanem egy 
terhes capitulatió , melynek minden elénk ter
jesztett egyes pontjai föltétlenül elfogadtattak, 
megengedtetvén a nemzetnek, hogy 800 éves al
kotmánya sánczaiból csengő zenével s a tiszti rang 
minden jelvényei megtartásával vonuljon ki. 

Annálfogva én átalánosságban ezen javaslat 
ellen szavamat emelem. 

Midőn a többség ezen munkálata elleni véle
ményemet kijelentem, annak jó szándékát gyanú
sítani távolról sem akarom: hiszen azon javaslat 
egy oly egyén esze szüleménye, a többségnek 
azon munkálatot helyesió' véleménye oly egyén 
akaratának kifejezése, kinek tiszta hazafiuságához 
gyanú nem férhet, kinek észtehetsége mindenekén 
fölülemelkedett, s kinek minden eddig szőnyegre 
jött tárgyak vitatásánál kifejtett véleménye előtt 
mindig meghajoltam, mint jó keresztyén Isten aka
rata előtt, mert könyv nélkül tudtam az 1861-diki 
föliratot, s megnyugtatott a gondolat, hogy az ál
tal, ki azt készítette, hazámra veszély nem jöhet. 

Annálfogva, midőn Isten súlyos keze által 
ránk mért elemi csapások s veszélyes politikai bo
nyodalmak most majd csaknem reménytelenné 
vált szomorú hefyzetünk közepett azon előttem 
határtalan becsülésben álló egyénnek az 1861-diki 
fölirat sensusátóíazl865. és 1866. föliratban némi 
eltérés, mely különösen a 15-ös bizottság mun
kálatában nyilvánult, némelyeket aggódtatott, én 
hallgattam, s hallgattam nyugodt lélekkel, mert az 
eltérés okát nem az úgynevezett puhulásban, vagy 
a kitartóság lazulásában, vagy opportunitásban ke
restem, hanem egy claire voyance-szal határos mély 
politikai ügyességben, mely szerinte szükségessé 
tette az elnyeléssel fenyegető habok között hazánk 
roncsolt hajójával addig lavírozni, mig kedvező 
szél segítségével a kitűzött czél felé evezni ismét 
képes leend, s szentül hittem, hogy valaha a m a -
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gyár történetíró nagy hazánkfiára repetálni fog
ja a római historicusnak Fabius Maximusra mondott 
ezen szavait: „Unus homo nobis cunctando resti-
tuit rem." 

Midőn azonban a sadovai ütközet füsté a vas
tag felhőkkel borított politikai egünket földeritette 
s Isten igazságos Ítélete azon longae litis perben — 
melyet az osztrák kormány ellen oly régen foly
tattunk — actoratusunkat stabiliálta, épen akkor 
ajánltatott oly transactio e dubio litis eventu, mi
lyennek a per kezdetén sem lett volna helye: nyu
galmamat aggodalom váltotta föl, melyet eltitkol
ni képes nem vagyok. 

. Nem kutatom én , organicus gyengeség szülte 
félelem? az átokteljes 18 évek alatt erkölcsileg, 
anyagilag sülyedt nemzeterejében való bizalmatlan
ság s ezennemzetnek önállóságraképessége iránti hi-
tevesztettség ? vagy más rejtett ok? hitette el a több
séggel, hogy e nemzet, mely annyi viszontagságok 
között férfikorra tudott fölvergődni, most már mint 
egy elöregedett s mindenéből kipusztult tehetetlen 
öreg csak perlekedő fele szárnyai alatt marad
hat életben: annyit tisztán látok, hogy ezen tran
sactio sorsunkon nem segíthet s veszélyes enged
mény. 

A jó szándékban tehát nem kételkedem; de 
engem a jó szándék magában meg nem nyugtat, 
nem biztosit, csak a süker, a kivihetőség. 

Ki meri tagadni az 1848-dik események ve
zetőinek hő hazaszeretetét? békés jó szándékát? 
Ezer meg ezer piacatokban dicsekedtek a vér nél
kül kivívott átalakulással; s a jó s békés szán
déknak a kivitel terén roszul választott s roszul 
alkalmazott eszközök miatti meghiúsulása e hazát 
a szerencsétlenség örvényébe sodorta. 

Midőn a historikus a rend kívül veszedelmes 
időket ecseteli, futólag szalad el a morális ember 
mellett, s időzik azon politikai character intenesité-
sénél, kinek viselt dolgai a történet lapjaira vér
rel vannak fölírva, de általa nemzetek létele lön 
megmentve, és a megmentett nemzetek azon vé
res betűkben nemzeti ünnepély veres betűit 
szemlélik. 

Elbizakodás volna tőlem azon javaslatot jogi 
szempontból bírálni; arra vonatkozólag nálamnál 
ügyesebbek által elmondattak mindazok, mik el
mondhatók voltak; a sükert, egyedül a sükert ke
resem én azon javaslatban, melylyel a hivatottak 
e hazát megmenteni, boldogítani szándékoznak. 

Hogy alkotmányunkon teszünk-e változta
tást vagy nem ? azzal — absolute véve — nem törő
döm: mint minden emberi mű, egy alkotmány sem 
tökéletes, a változott körülményekhez képest vál
tozható, sőt változtatandó. 

Az alkotmányt nem tekintem mint czélt, ha
nem csak mint eszközt arra, hogy e siralom völgyén 

a népeknek szellemileg, anyagilag minél kedve
zőbb állapotuk lehessen. 

Ha vannak, kik az alkotmány által egyebet 
mást is akarnak elérni, akkor egyetértek Miklós 
czárral, ki azt állitá, hogy az alkotmányosság 
egy veszedelmes dualismus, melyben a kormány 
képviselői a nép képviselőivel a népek rovására a 
hatalmon czivakodnak. 

En tehát az alapokon, melyekre a 67-es bi
zottság javaslatát fektette, megnyugszom. 

Bár el nem ismerem, elfogadom, hogy a prag'-
matica sanctióból a kölcsönös vagy — ha úgy tet
szik — a közös biztonság, s annnak együttes vagy 
közös erővel védelme és fentartása mint közös és 
viszonyos kötelezettség következik. 

Helyeslem, hogy midőn kimondatik, miképen 
mi, mint eddig is, jövendőben is készek leszünk 
mindenkor teljesíteni mindazt, mit a pragmatica 
sanctió szerint a közös biztonságnak együttes erő
vel védelme és fentartása múlhatatlanul megkí
ván ; egyszersmind kijelentetik, hogy más részről 
az ország semmi kötelezettséget, mely a czélon túl
terjed, s annak elérésére nem elkerülhetetlen szük
séges, magára nem fog válalni. 

Én is azt tartom, hogy a pragmatica sanctió-
ban határozottan ki van kötve azon föltétel, mely 
szerint Magyarország közjogi s belkormányzási 
önállóságának és függetlenségének sérthetetlenül 
fen kell tartatni. 

Végtére nincs semmi ellenvetésem azon ígé
ret ellen, hogy figyelembe veszszük azt is, hogy 
ezután ö" felsége örökös tartományait is alkotmá
nyos jogokkal fogja fölruházni. 

Ezek azon praemissák, melyek szerint a 6 7-es 
bizottság majoritása javaslatát összeállította. 

Vizsgáljuk meg először is, vajon a javaslat 
pontjai megfelelnek-e az azokban fölállított fölté
teleknek ? 

A 8-dik pont szerint a pragmatica sanctióból 
folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze 
a külügyek együttes kezelése. E czélszerü vezetés 
közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek 
az ő felsége uralkodása alatt álló összes országo
kat együtt illetik. 

Mi kötelességeket ró ezen közösség ránk azon
kívül, hogy mi annak költségeit közösen fedezzük? 
Meggyőződésem szerint semmi egyebet. 

Mi jogot ? mi befolyást igényelhetünk mi a 
külügyek vezetésébe, mint önálló, független ország, 
melynek kapcsolatát Ausztriával csak a közös ural
kodó személy föltélelezi ? Felelet: épen azon jogot, 
s annyi befolyást,mint a mely s a mennyi Auszt
riát illeti. 

Melynélfogva az ausztriai császárnak s egy
szersmind magyar királynak a pragmatica sanctió
ból folyó kötelezettsége a külügyeket a szerint ke-

2* 

: 
Öi 

' " " - • • ' ; 



12 CVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 22. 1867.J 

zeltetni s a szerint képviseltetni, hogy a külhatal-
mak elösmerjék, miképen Ausztria és Magyaror
szág külön politikai fogalmak. 

Meg levén győződve arról, hogy a majoritás 
némely tagjai nálamnál jobban tudják, hogy a 
csak papirosra irt függetlenség diplomatiai garantia 
nélkül üres szó és holt betű, s ezen országot a szo
kott diplomatiai formalitások szerint be nem mutat
ni, be nem vezetni az európai független nemzetek 
consortiumába, épen olyan nevetséges, mint ak i 
magát cselédei által nagyságos urnák hivatja s azt 
hiszi, hogy ó' azzal valósággal nagyságos úrrá lett: 
mért annyi áldozatok árán világosan ki nem kötte
tett egyúttal, hogy minden hivatalos jegyzékek,kül
földdel való egyezkedések, nemzetközi szerződések, 
békekötések a magyar külügyminiszter ellenjegy
zéseivel is, az osztrák császár és magyar király 
aláírásával láttassanak el? És mivel a többség javas
lata semmi ilynemű föltételt nem tartalmaz, csak | 
átalánosságban ez mondatik: „A közös külügymi
niszterteendői közétartoznak", tagadhatlan, hogy 
Magyarország politikai önállósága s függetlensége 
föl van adva. 

A kölcsönös védelem másik eszköze az auszt
riai és magyarországi hadseregek együttes vezér
lete. A 11-dik pontban ez áll: „Őfelségének a had
ügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai 
folytán mind az, a mi az egész hadseregnek és így 
a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezény
letére, belszervezetére vonatkozik, ő fölsége által 
intézeudőnek ismertetik el." 

Mit tart a 4 dik pont ? 
Azt, hogy „oly kötelezettségeket, melyek a 

czélon tul terjednek s annak elérésére nem el
kerülhetetlen szükségesek, az ország el nem vál
lalhat." 

Mi az emiitett czél ? 
A kölcsönös védelem, politikai műszóval véd

és daczszövetség két külön álló független nemzet 
között. 

Kérdek bárkit, a véd- és daczszövetségnek 
föltétele-e, vagy erősbiti-e azt, ha mindkét nem
zet katonaságánál ugyanazon nyelv a vezénylet ? 
nem inkább akadálya-e a hadi gyakorlatok beta
nításának az idegen nyelv használata, melylyel a 
vezényszavak megértetése csak azon barbár esz
köz által érhető el, melylyel a tinó a „cselő" és 
„hajsz" szót megtanulja? a német nyelv használata 
nem factora-e a germanizátiónak ? s akadálya a 
magyar ifjak előmenetelének? Hogy az osztrák 
ármádiában , aránytalanul oly kevés magyar tiszt 
van , higyék el, uraim! koránsem onnan ered, 
mintha a magyarok készakarva mellőztetnének, 
hanem onnan, mert a német nyelvet tökéletesen j 
igen sokan nem birják: mert egy kereskedő vagy " 

mesterlegéuy, kinek egyedüli érdeme, hogy né
metnek született, alkalmazhatóbb, mint a legmű
veltebb magyar fiú. 

Vagy talán azt hiszi valaki, hogy a taktikára, 
vitézségre valami befolyással van az, ha a magyar 
katona is, mint az osztrák, merev szoboréllásban, 
három -tempóval teszi a praesentirozást, midőn a 
franczia, feszesség nélkül, egygyel végezi a tisztel
gést? Vagy talán jobb szellem, szorosabb összetar
tás, kamaradschaft lesz a magyar és osztrák kato
na között, ha a magyar bakancsos is „bis den 2 
Mundwinkeln ausrasirt" állal, s nem rózsás végű 
arasznyi bajuszszal, hanem „mit Ausnahme der 
Uebertreibung" s — mint hallatszik — bugyogóban 
fog ezután kirukkolni? 

Öt hatalmasság lépett a szent szövetség neve 
alatt véd- és daczszövetségre a francziák császára 
ellen; de azért másforma ruhában járt a burkus, 
mint az osztrák katona • más volt a vezényszó s a 
szervezet az orosznál, mint az angolnál vagy a 
svédnél; csak a fővezérség volt egy: s diadalmas
kodtak a háborúskodás nagy mesterén. 

Vagy talán mivel Ausztria és Magyarország 
között a véd- és daczszövetség mindaddig tart, 
mig a Habsburgház női ága ki nem hal, az egye
sült erő nem képes a birodalmat föntartani ? Azóta 
szállott alá Ausztria nagyhatalma, mióta a viribus 
unitis hangoztatott a birodalom egyik végétől a 
másikig. Mindig több erő rejlik a viribus seunien-
tibus-ban, mert ez szabad akarat általi egyesülésre 
mutat. 

Komoly figyelmébe ajánlom továbbá a tisz
telt háznak azon anyagi s erkölcsi káros követke
zéseket, melyek elő fognak idéztetni a 67-es bi
zottság azon javaslata ál tal , mely szerint, az 
elhelyezésen s élelmezésen kívül, a magyar had
ügyminiszter mellőzésével, a magyar katonaság ő 
felsége teljhatalommal való rendelkezése alá enged
tetik, s a 11-dik pont szerint az osztrák hadsereg 
kiegészítő részévé válik. 

Valamint eddig, úgy ezután is minden fölsze
relési anyagok, kezdve a bakancs-szegtől az ágyúig, 
mind lajtántúliaktól fognak beszereztetni, Blu-
mok és Brachfeldek fogják a lótenyésztés hasznát 
zsebre rakni. S ezen szükségletek mennyi millio
mot visznek ki e szegény országból, midőn, ha 
mindez a magyar hadügyminiszter kezelésére bízat
nék — mit jogosan, méltányosan követelhetnénk — 
azon szükségletek beszerzésével némi lendületet 
adna alig tengődő bőr- és posztógyárainknak, 
megvetnők az alapját egy fegyvergyárnak, me
lyet nélkülözünk, s mennyi munkát adna szegény 
iparosainknak, s meg vagyunk győződve, hogy a 
magyar katona gyávább nem lenne azért, hogy 
magyar .csizmadiák és szabók által magyar bőr
ből és posztóból készített ruhában járna, s magyar 
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vasból magyar kard- és puskamüvesek által készi- j 
tett fegyverekkel támadná meg az ellenséget. 

Többet mondok, a birodalom két különálló 
hadseregére fordítandó költségeknek az érdeklett 
hadügyminiszterek általi kezelésének azon anyagi 
haszna lenne, hogy a birodalom egyik felében ta
pasztalandó lelkiismeretesebb gazdálkodás a má
sikat moraliter kényszerítené ugyanolyan, vagy 
még czélszerübben alkalmazott költségkiméletek-
re, s megszűnnének innen és túl a Lajtán is az 
Eynattenek. 

Végre a birodalom két különálló hadseregé- j 
ben egy nemes emulatió gerjedne, mely bennök 
a vetélkedést, a katonai point d'honneur-t, mely 
nélkül vitéz katona igen, de vitéz hadsereg nin
csen, hihetetlenségig fokozná. 

Ezek szerint tehát azonkívül, hogy a két kü
lönálló hadsereg háború esetében a kölcsönös vé- i 
delemre haszonvehetó'bb lenne, egyúttal a 4-dik j 
pontban nyilvánított azon föntartás, hogy az or- j 
szag oly kötelezettségeket, melyek a kölcsönös j 
védelmen túlterjednek és annak elérésére nem \ 
elkerülhetetlen szükségesek, magára nem vállal- ! 
hat, a 11-dik pontban föladva nem volna. 

A mi az 5-dik pont végén említtetik, hogy I 
figyelemmel fogunk lenni a lajtántuliak alkot- I 
Hiányosságára is : megvallom, azalatt távolról sem 
érthettem azt, hogy mi jogainkból az ő javukra j 
engedni tartoznánk, hanem csak azt, hogy mivel j 
ó' felsége czélirányosabbnak látta előbb Magyar- I 
országgal kiegyezkedni, ezen egyezkedés által az 
ő alkotmányuk rövidséget ne szenvedjen. 

Elevenen emlékezem azon indignatióra, me
lyet a „Drei Jakre Verfassungstreit' í-ban a 20-dik 
októbex'i diploma magyar championjainak azon 
okoskodása gerjesztett, hogy, mivel ő felsége az i 
örökös tartományoknak alkotmányt adott, nekünk j 
magyaroknak kell nyolcz százados alkotmányunkat 
ahhoz idomítani. Most midőn megfordítva állnak 
a dolgok, ne adjunk, uraim, alkalmat arra. hogy 
az örökös tartományokban hasonló indignatió ger
jedjen. 

Azon delegationáíis eljárás, mely Magyar
ország gyűlését a nemzet vére és vagyona fölötti 
rendelkezéstől megfosztja, meg fogja fosztani a 
lajtántuliakat is j s valóban ha alkotmányukat a 
mi javaslatunknak föláldozni készek lesznek, két
ségbe kell hoznom az alkotmányosságról helyes 
fölfogásukat; vagy ha azon delegationáíis eljárás
módot octroy nélkül elfogadandják, azt kell gya
nítanom, hogy az alkotmányosság föláldozása ré-
szökről bizonyos biztos kárpótlási remény kifo
lyása, s azon remény kulcsa a két delegatió meg 
nem egyezése esetében az „absolutistisehe Spitze." 

É n a pontban, hogy ha a két delegatió meg 
nem egyez, ő felsége határoz, csak úgy nyug-

hatnám meg, ha, mint az istenségről állíttatik, hogy 
személyében három, természetében egy : az auszt
riai császár és magyar király személyében kettő 
lenne, vagy legalább, mint Svéd és Norvégia kirá
lya , se nem svéd, se nem norvég, hanem törté
netesen franczia. Mert csak akkor hihetném el, 
hogy ő minden érdekek fölött áll s egyedüli érde
ke minden népeinek egyenlő jólléte és megelége
dése. De ne feledjük, hogy az uralkodó is ember, 
s azért hogy bíborban bársonyban születik s Isten 
kegyelméből uralkodik , benne is észrevehetők 
mindazon gyarlóságok, melyek minden lénynyel, 
melyet embernek hívnak, közösek. 

A hatvanhetes bizottság ülésében az államadós
ságokra nézve egy nagy igazságot hallottam e sza
vakban: „Az államadósságok az államéletbe és akor-
mányzatba, de egyszersmind a magán élet minden 
viszonyaiba mélyen beható kérdés." 

Épen ezen szavak igazságának érzetében nem 
lehet megnyugodnom azon, hogy ha már politikai 
tekintetből azokból csakugyan el kell vállalnunk 
annyit, mennyi alatt össze nem roskadunk, nem tő
keadósságoknak, csak azok terheinek elfogadása 
javaltatik. 

Bár én — ismét politikai okoknál fogva — csak 
azon adósságokból lettem volna hajlandó arányla
gos részt elvállalni, melyeknek fölvételébe indirecte 
a nemzet is beleegyezett, azaz a franczia háboiu 
végéig : mert addig , tagadhatatlan , hogy 
Magyarország, mely annak folytatására több ízben 
fölkelő sereget , subsidiumot önként adott, azon 
háború igazságosságát vagy lealább szükségessé
gét elösmerte; 1815-től fogva pedig semmi adós
ságból, mely a mi jóllétünkre Magyarországba nem 
investiál tátott, egy krajczárt el nem vállalnék.Külö
nösen azon adósságokból, melyek 1848-tól fogva 
tétettek, bármily csekély summát e nemzetnek — 
melynek folyó pénze 18 49-benmegsemmisíttetett — 
elfogadni, önmaga úgy, mint a lajtántuliak, sőt az 
emberiség irányában is vétek: mert ideje volna 
már egyszer a pénzhatalmasságokat lakoltatni, 
sőt örökre elijeszteni a hitelnyitástól oly absolut 
kormányoknak, melyek a nemzetek jogait csakúgy 
könnyedén confiscálni szokták. 

Ismétlen tehát, hogy azon meg nem nyug-
hatom, hogy nem tőkék, hanem csak kamatok vál
laltassanak el, s hogy azok közösen kezeltessenek, 
kétségen kívül állván azoknak megoszthatósága, 
legyenek bár azon adósságok nem 99, hanem 199 
félék (ámbár,mint én tudom, csak mintegy hetven
félék, s azokból is az idén már az adó-kölcsön 
amortizáltatott.) 

Nem kívántatik ahhoz szakavatottság, csak 
tiszta józan ész, hogy midőn mi nem kötelességből, 
csak méltányosságból , politikai tekintetekből 
vállalunk el az osztrák kormány által összehalmo-
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zott adósságokból egy magunk által meghatáro- I 
zandó mennyiséget, átlássuk, hogy a megosztásra 
Bem kívántatik minden egyes adósságból, vagy az 
összesből egy bizonyos törtszám szei-inti arány
ban kidolgozott quotalitás elfogadása; hanem — ' 
mint említtetett — meggyengült adó-erőnkhöz ké
pest — kiválasztunk némely kötvényeket, arány
lag a terhesebbekből, kedvezőbb föltételek alatti
akból, törleszthetőkből, nem törleszthetőkből (mert 
igazán véve azon soknemü adósságok legföljebb 
3 vagy 4 értéküekre reducáltathatnak); vagy mu
tasson ki az osztrák kormány az elvállalandó adósság
nak megfelelő tőkéket; vagy végtére bizza e nem
zetre az elvállalandó összeg erejéig hitelezők kerí
tését, s akkor azokat Ausztria javára átíratjuk Ma
gyarország adósságkönyveibe , mint tett Belgi
um Hollandiával, s a mi dolgunk azoknak miképen 
biztosítása, vagy törlesztése. 

Azon aggodalom is hallatszott, hogy Magyar
országot — ha elvállalt adósságunk Ausztriáétól 
különválasztatnék — még dobra is üthetnék. 

Ugyan kérdem, a solidaritás Ausztriával mi
ben vagy mivel biztosithatna bennünket a dobra ! 
ütés ellen? 

Talán több vagyonával? nagyobb hitelével? 
vagy czélszerübb, takarékosabb kezelésével? 

Én nem akarok olyan companistát, kinek j 
Bruckjai voltak, s minden áron szabadulni kívánok j 
a cornpauistától, ki magát velem együtt tönkre tet
te. A tapasztalás mutatja, hogy azon ember, ki még i 
adósságot soha nem tett, s még hitelét veszteni al- j 
kalma nem volt, a tőkepénzesek előtt több hitellel 
bír, mint egy bármily vagyonos, de fülig torkig 
adós, s ki már positiv jeleit is adta vagyona rósz 
kezelésének, vesztegetésének. 

A hitel alapja ugy egyeseknél, mint nemze
teknél, nem annyira a vagyon, mint a szorgalom, 
takarékosság, pontosság. S minden tudja azt is. 
hogy ha "egymással solidaritásban álló két adós kö
zül az egyik krida alá jön, a végrehajtás annak j 
vagyonára is kiterjesztetik, ki abból egy krajczárt 
sem látott. 

Nem tudom, mennyi képesség fejlődhetik ki 
bajaink enyhítésére ezen ország államférfiaiban, 
de megérdemelnők, hogy elenyészszünk, ha pénz
ügyeinket még Ausztriánál is ügyetlenebbül ke
zeinők. 

Végtére önállóságunk, függetlenségünk iránti 
megbocsáthatatlan kötelességmulasztásnak tarta
nám tőkék helyett csak azok kamatainak fizetését 
vállalni el. 

A mely országnak külön adóssága van, annak 
külön hitele is van, s ha becsületesen eleget teen-
dünk elvállalt kötelezettségünknek, pénzt is köny-
nyebben kaphatunk, mintha csak az ausztriai kor
mány által csinált adósságok kamatfizetéséhez bi

zonyos arányban járulunk. A kamatelvállalással 
egyebet nem érünk el, mint azt, hogy ha pontosan 
nem fizetjük, rajtunk Ausztria exeeutióval is meg
veszi ; de azért a külföld soha sem fog bennünket 
oly önálló nemzetnek tekinteni, mely jogosítva 
lenne adósságcsinálásra. Az adósságcsinálhatás 
oly kritériuma a függetlenségnek, mint a régi idők
ben a fiscalis actió a nemességnek. 

Ha függetlenségünkre, hitelünkre kártékony 
befolyásúnak tartom az adósságok közösségét, em
lítenem sem kell, hogy jövendőre közös adópág-
tételről tudni sem akarok, mert az nem lenne egyéb, 
mint a közkezelést, s általa ezen országnak politi
kai kiskorúságát, függését örökíteni, mely orszá
got oly örömest önállónak s függetlennek szeret
nénk elösm értetni. 

A vám s ezzel kapcsolatban álló indirect adókra 
s kereskedelmi ügyekre nézve előre bocsáttatik, 
hogy Magyarország mint önálló szabad nemzet a 
lajtántuliakkal mint önálló szabad nemzettel fog 
érintkezni , s a mire nézve ki nem egyezhet, 
arra nézve fenmaradnak törvényes jogai. 

Ezen kijentésen meg lehetne nyugodnom, ha 
Magyarország és Ausztria közötti érdekek érint
kezéséből eredért közösségek nem állapíttattak vol
na meg, ha a javaslatba egy meglepő föltétel nem 
volna beigtatva az első pontba, mely igy szól: 

„Ez alkalommal határoztatnak meg az ipar-
termeléssel szoros kapcsolatban levő közvetett adó 
nemeire nézve oly szabályok. mel}~ek kizárják an
nak lehetőségét, hogy egyik törvényhozásnak 
vagy felelős kormánynak e részbeli intézkedései 
a másik fél jövedelmének csonkítását vonhatnák 
magok után; megállapíttatik egyszermind azon mó
dozat jövendőre, mely szerint az ezen adóknál be
hozandó reformok a két törvényhozás által egyet-
értőleg fognának eldöntetni." 

A szabad egyezkedésnek tehát csak azon föl
tétel alatt engedtetik tér, s az ország önálló intéz
kedési jogát csak akkor tarthatja fön, ha a 65-ik 
pontban kikötött föltételeket teljesiti. És ezen föl
tételt épen azon fél köti k i . melynek anyagi jól
léte, kereskedése a másik fél által tétetett tönkre! 
azon fél köti meg magának előre kezeit, mely 
csak független szabad mozoghatás által tehetne 
szert az azokból folyó indirect jövedelmekre! 

Ha a kölcsönös védelmen kivül az anyagi 
téren is volna közös érdekünk, igen is bele nyu
godnám azon szorosabb kapcsolatba, mely a 65-dik 
ponttal az anyagi téren szándékoltatik; s propter 
bonum pacis hajlandó lennék némi engedékeny
ségre, méltányos közösségre a velünk egyenlő al
kotmányos Ausztriával, habár jól tudom, hogy 
a hol de meo et tuo van a kérdés, úgy egyesek, 
mint nemzetek között, minden liberális sympathia 
megszűnik ; sőt még a reál uniótól sem borzadnék 
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vissza e téren azon árért, hogy midőn Ausztriát meg
mentjük, hazánkat is megmentettük, s midőn, az 
ő jóllétöket előmozdítjuk, a magunkét is egyenlően 
elő fogjuk mozdítani; s méltányolni tudnám a ma
joritás politikai okait azon tultestvéries közeledé
sért, mely azon pontot átlengi —jha azon javaslat 
oly elkerülhetetlen s legyőzhetlen súrlódások mag
vát nem rejtené keblében, melynek eredménye ki
békülés, egyetértés soha nem lethet. 

A legbiztosabb matkematikai számitások alap
ján készült gép sem működhetik kellő sükerrel, sőt 
sokszor megáll, ha a momentum affrictionis a szá
mításból kihagyatik. 

Nekünk a vámokra, az azokkal összeköttetés
ben lévő indirect adókra nézve nem közös érde
keink, hanem közös viszályaink lesznek. 

Negyedfél századot töltöttünk el folytonos 
küzködésben jogainkért , szabadságainkért, léte- ! 
lünkért, mely idő alatt az örökös tartományok a 
nép életerejét az anyagi jóllétnek productív mun
kák, közlekedési eszközök kereskedés általi előllitá-
sára siettek fölhasználni, s mely idő alatt az osztrák 
kormány az örökös tartományok javára fölállítótt 
„Schlagbaum"-ok által mesterséggel birodalmában 
a munkát fölosztván minket egyedül az ásatumra 
kapátumra szorított. Szabadok maradtunk, de oszt
rák coloniává törpültünk. 

Kérdem: hol van egy colonia s anyaország 
között — mely amazt csak iparterménye piaczául 
használta, mely amabban elzsibbasztotta az ipart 
— a közös érdek ? A mi anyagi érdekeink nem 
homlokegyenest ellenkezők, nem heterogenek-e 
tul a lajtániakéval ? van-e alkotmány? van-e bé
külékeny szellem? van-e varázserő, mely azokat 
homogénné tehesse ? s képzelhető-e az érdekek fu-
siója a nélkül, hogy azok homogénekké legyenek ? 
A ki azt hiszi, nem ismeri az emberi természetet; 
a ki azt megkísérti, a népek ellenségeskedését 
örökíti. 

Igen is, a kapocs, mely terveztetik, egyiket a 
másik fölé emelheti, egyiket a másik urává te
heti, de a vég eredmény utoljára is kiengesztelhe-
tetlen gyűlölség; s csak sajnálnom lehet azon jó-
hiszemüeket, kik reménylik, hogy a birodalom ha
talmi állásaért, vagy többet mondok, vám- s ke
reskedelemből folyó indirect jövedelmeikből, mo-
bilier vagyonosságukból csak egy batkát is föl
áldozzanak. 

Bárhogy törekedjük szabad kereskedésre, 
bárhogy ügyekezzünk más piaczot keresni, a ja
vaslat szerint tul a lajtániak vétójába ütközünk, 
mert az nekik káros lesz, ha sok évi küzködés 
után valami nesze fogd meg semmi formát kivív
hatunk is. Vergődhetik-e ezen elszegényített nem
zet némi vagyonosságra a nélkül, hogy a földmi-
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velés és ipar terén népünk munkássága lehetőleg 
egyensúlyba hozassék ? 

Angliának, mely a világkereskedést kezében 
tartja, belkereskedése két annyi, mint a külső. 

Magyarország felső megyéit az Isten is gyár
iparra teremtette, az alföld nyers termelés hazája; 
a kölcsönös productióknak ben a hazában kicse-
rélhetése vezethet bennünket csak jóllétre , mert 
külpiaczra csak a fölösleg való. Ha minden pro
ductív erőnket emelni, kifejteni, fölhasználni akar
juk, nemde mindjárt ránk olvassák-e a 65-dik pon
tot : Megálljatok, mert tönkre teszitek gyárainkat, 
megkevesbítitek indirect jövedelmünket — ? 

A nemzet lételét, joliétét a szomszéd érdekei 
iránti méltányosságból, s birodalmi hatalmi állá
sáért, vagy politikai félelemből veszélyeztetni nem 
szabad; a kölcsönös védelmi kötelezettségen kívül 
nékünk önállóságunkat, függetlenségünket min
denre nézve meg kell őrizni quand mérne. 

Miért kell nekünk a pragmatiea sanctió által 
is biztosított függetlenségünkhöz oly szilárdság
gal ragaszkodni, mely mostoha körülményeinket 
nem ösmerők előtt elleneink által merev makacs
sággal, a kor kívánalmainak ignorálásával, Auszt
riától elszakadási vágygyal ugyanazonosittatik ? 
Koránsem azért, mert csak azalatt a föltétel alatt 
választottuk a Habsburg-házat uralkodóul, hogy 
azt minden körülmények között fentartja s meg
őrzi ; koránsem zzért, mert azon kötés megtartá
sára magokat fejedelmeink századokon keresztül 
esküvel kötelezték; hanem azért, mert nemzeti lé
tünknek, szellemi s anyagi jóllétünknek egyedüli 
palládiuma. 

Ezen nemzet nyelvre nézve, minden rokon
ság nélkül, úgy áll Európában, mint a szaharai 
pusztákban egy oáz, s ellenséges környezetű ked
vezőtlen geographiai fekvésénél fogva minden adne-
xióban sirját leli: s azon javaslat az adnexió a b e-je; 
s ezen javaslati munkálat ellenséggel tömött fa ló, 
melyet a majoritás örömujjongva óhajt behúzni 
Trója kapuin. 

Hogy nyomasztó közterheink egy krral sem
fognak — a javaslat szerint — kevesbedni, vilá
gos ; a katonaságra szükségelt költségek, ha nem 
szaporodnak is, bizony nyal nem fogynak; a sok 
adósságok kamatait fizetnünkkell; a civillistával fös-
vénykedni e nemzet méltóságán alólinak fogja tar
tani ; a bel administrationalis költségekből a mit 
meg fogunk kímélhetni, fölemészti a minisztérium 
fizetése, minden évi országgyűlés, a töméntelen 
sok nyugpénz. Miből mind ezt fedeznünk? Ha er
ről gondolkozom, oly fájdalmas érzés fogja el szi
vemet, mint azon hajóskapitányét, kit a tartós 
tengeri zivatarok utazása czéljától hetekig vissza
tartóztattak, s körülnézve hajója éléskamrájában, 
borzadva látja, hogy az élelem a hátralévő ut ide-
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jenek felére sem elegendő. A mi helyzetünk még 
feinosabb: mert a kapitány a legénységet fél adagra 
szoríthatja ; de mi ezt sem tehetjük: mert — a javas
lat szerint — a katonaságra forditandó pénzzel nem 
gazdálkodhatunk; mert mi azt csak befizetjük, s 
többé nem látjuk; a kamatok egy idegen cassába 
pontosan befizetendő'k, magát a tőkét soha sem fo
gyaszthatjuk. 

Nézzük, vajon azon forrásokat, melyekből 
azok fedezendők, nem bővithetjük-e ? 

A direct adók teljes súlya hazánkban, mely
ből az ipar bármily növénye gyenge plánta korá
ban az osztrák kormány által kitépetett, s a mi él, 
csak teng, kevés kivétellel a földbirtokon fekszik, 
s a feudum bilincseiből kiszabadult jobbágy urat 
cserélt a pénztőzsérben, nyomasztóbbat, keseritőb-
Tbet, mint volt földes ura, ki vele együtt annak lát-
hatlan jobbágyává sülyedt, s adóját, adóssága ka
matát jövedelméből előteremteni egyik sem képes. 
Kényszeritett kölcsönt ki nem vethetünk, mert ki
száradt spongyiából nedvességet kiszivattyúzni le
hetetlen. 

Az indirect adók azon mértékben kevesbednek, 
a mely mértékben az elszegényedett földbirtokosok 
után élő iparos és munkás fogyasztása csökken, 

Bár merre tekintsünk, az anyagi téren sötét 
a jövendőnk. 

Azt mondjátok ti urak a túlsó padokon. „Visz-
szaállittatott alkotmányunk; felelős minisztériu
munk van; fejedelmünk kegyességéből urai lettünk 
helyzetünknek; pénz- és kereskedelmi minisztéri
umunk segítségével rendezni fogjuk belállapotun-
ka t ; az ipart, a kereskedést, a vagyonosságot, az 
adóképességet gyarapítani fogjuk általa." Mind áb
ránd, pium desiderium. ha minisztériumunk nem 
független. Miért hagytátok el ez epithetont: füg
getlen? Szerezzétek vissza e szócskát, melyért e 
haza annyit vérzett; hiszek jó szándéktokban, 
ügyességtekben, lelkíösmeretes munkásságtokban, 
s e haza mentve lesz; e szócska nélkül pedig ügye
kezetetek sisiphusi munka. I ly végképen kimerült 
országon, mint egy elpusztult épület és instructio 
nélküli gazdaságon, csak kölcsönnel vagy contó-
zással lehet segíteni: a javaslat szerint mindkettő 
lehetetlen: mert kölcsönt csak független nemzet 
vehet föl, s az nem vagyunk ; államjegyeket ki nem 
bocsáthatunk, mert azt a tutor Ausztria meg nem 
engedheti. 

Az uralkodó arányban eleget teszünk köte-
leztetésünknek, ha illetményünket jó katonákból 
készen tartjuk és a magyar király és osztrák csá
szár rendelkezése alá bocsátjuk; az örökös tarto
mányoknak nincs okuk, nincs joguk panaszkodni, 
ellenünk házsártoskodni, ha, mint független szabad 
nemzet, mint független szabad nemzettel, esetről 
esetre, velők a kereskedelemre, vámokra nézve 

; egy ezkedhetési jogunkat minden töltetei nélkül fen-
tartjuk ; magunk iránti kötelességünket pedig csak 
ú g y teljesíthetjük, ha anyagi jobblétünket javítva, 
jövedelmeinket hasznos befektetések által szapo
rítva, közterheinket ben a hazában gyümölcsöz
tethetjük, mert a nélkül nyomorultak maradunk. 
Nem a közterhek nagysága tette e hazát koldussá, 
hanem az, hogy annak legnagyobb része Ausztri
ával 18 éves közösség ideje alatt hazánkból kita
karodott, soha többé vissza nem jövendő. 

A nagy természet és az emberi erők műkö
dései között bizonyos analógia létezik. 

A föld kigőzölgése csak úgy üdvös és áldás
hozó, ha az harmatban vagy esőben ismét oda hull 
vissza, honnan fölemelkedett; ha tartós szél azokat 
elhajtja, ott lesz áldás, hol azon gőz le fog hullani ; 
s honnan a szél azokat elhajtotta , szárazság, aszály 
és ínség. 

Egy ország közterhei apránkinti kigőzölgései 
az emberi szorgalom véres verejtékének: ha azon 
közterhek szétoszolva a secialis atmosphaerában, 
időnkint, bár mily alakban, az adózók millioniai 

| közé vissza nem szivárognak, a legjobb intézmé-
| nyék, a leglelkismeretesebb kezeléseknek sovány 

az eredménye. 
IV-dik György angol király botrányos pe

réből a napi sajtó Londonban közléseket tett, me
lyek az urolkodóra kellemetlenül hatottak. A bei-
ügyminiszter a per folyama alatt némi megszorí
tására a sajtónak bilit tett le a ház asztalára. Lord 
Brougham, a szabad sajtó hős bajnoka, a többi 
között ezt monda ellenbeszédében: „Vegyétek el 

| alkotmányunkat, hagyjátok nekem a szabad saj
tót, két huszonnégy óra alatt vissza fogom azt ál
lítani." 

En pedig azt mondom : „Nyirbáljátok meg al
kotmányunkat, de engedjétek át függetlenül mind 
azon eszközöket, melyek anyagi jóllétünk előmoz
dításának föltételei, az alkotmány kijavítása, hely
reállítása könnyű munka.' ' A majoritás javaslatai
val az osztrák birodalom megmentésére, melynek 
hatalmi állásában, egységében lételünk föltételét 
keresik, sorompóba lépett; én tartok tőle, hogy mi
dőn a küzdtéren lába alá nemzeti önállóságunkat, 
függetlenségünket teríti, épen azt fogja föláldozni, 
kit megmenteni akart. 

Ezen 18 éven keresztül zaklatott, kínzott nép 
a nyugalom és jobb jövendő szomjában örömmel 
fogadja az alkut, melyet nevében a haza jobbjai 
jó hiszemben kötnek; s ki tudja, midőn az, a csa
lódás édes mámorából a rideg valóságra föl fog 
ébredni, s észreveszi, hogy szemfényétől, erejétől 
megfosztva, reménytelenül az osztrák birodalom 
roskadozó oszlopához vanlánczolva, nem fordítja-e 
még fenmaradott erejét — mint Sámson a filis-
teusok templomában — arra, hogy az osztrák bi-
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Tcdalmat utolsó erőmegfeszitéssel halomra roz
zantja s romjai alá magát is örökre eltemeti. 

A ki a világtörtént lem nagy könyvét nem 
csak úgy tekinti, mint az egymásra halmozott ese
mények registrálását, hanem az események okait is 
tanulmányozza, észreveheti, hogy ak ik a veszede
lemnek szemébe nézni nem mertek, többször mint 
nem, épen azon eszközökkel, melyekkel azt elhá
rítani törekedtek, siettetik annak előállását. 

Ne keressük mi jövendőnket bizonytalan 
politikai combinatiókban; a történelem minden 
lapján az emberi véges elme mementója van föl
írva, intésül azoknak, kik politikai problémák meg
fejtéséhez cognita quantitásokat vélnek találhatni; 
s talán épen azon keserű tapasztalás irattá Thiers-
sel a következő szavakat: „La chainequi lie entre 
eux les evenements de ce monde, est quelque fois 
bien etrange, souvent qui est sage combinaison 
echone, et ce qui est fou reussit." 

En azt tartom, mit a magyar gazda: jól szánts, 
jól vess, a többi Isten dolga; ótalmazzuk önállá-
sunkat, függetlenségünket teljes lelkünkből s min
den erőnkből, s használjunk föl minden mutatkozó 
jó alkalmat, s a jövendőt bizzuk Istenre, ki végtelen 
bölcs, végtelen jó . 

A 67-es munkálat egyes pontjai elfogadása 
előtt olvassuk föl — mint a kálvinista pap a mi
atyánkot könyörgés előtt és könyörgés után — az 
1861-diki második föliratot (mert az a nemzet mi-
atyánkjává vált) s mely pont abba ütközik, töröl
jük ki vagy egyeztessük megázzál : ez ami fölada
tunk, ez a mi kötelességünk. (Helyeslés bal felöl.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Bezerédj László ! 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! A magánéletben 
úgy, mint a politikában, nincs könnyebb föladata 
a dialektikának, mint bármit, vagy bárkit gyanu-
sággal illetni; benne fekszik ez már minden em
beri műnek sajátságában. „Nihil humani perfe-
ctum !* Ez magával hordja azt, hogy ügyes elem
zéssel, éles analysissel ki lehessen deríteni a gyön
gébb oldalt, s azt , a mi hasznos, homályba állí
tani. Csak az a kérdés, hogy a politikával, az ál
lamférfi föladatával megegyeztethető-e az, hogy a 
mi a kor kivánata szerint elutasithatlan, a minek 
életbe léptetése okvetlenül be fog következni, hogy, 
mondom, az a keresett nehézségek által előre oly 
gyanússá tétessék, hogy annak kedvező eredmé
nye, a mely leginkább a biztos megnyugvásból 
ered, ha nem 1 ehetienné, legalább problematikussá 
tétessék. Minő szükség azon intézkedések életbe 
léptetésére, melyek a 67-es bizottság munkálatá
ban foglaltatnak, s melyeknek alapja már az 1848: 
3-dik törvényczikk 13-dik §-ában le van téve, ha 
azt nem akarjuk, hogy működésünk örökös com-
petentionalis harczczá sülyedjen, ha kormányun
kat meg akarjuk óvni attól, hogy erejét és idejét, 

mit a haza boldogságának előmozdítására szentel
hetne, örökösen jogkörének megvédésére fecsérelje 
e l : mondom, ez már bővebben, szebben van el
mondva az előttem szóló t. képviselők által, mint 
hogy azt én gyönge szavammal ismételjem. Sza
bad legyen nekem csupán azokra, mik a jog
eljátszás és függetlenségünk föláldozására fölhozat
tak, mind azon t. urakat fölkérni, hogy legyenek 
szívesek kissé a múlt időkre visszapillantani, s 
hogy egyebet ne mondjak, a legközelebbi ország-
gj-ülések, az 1805. 1807: 12 és 30. irományait 
átlapozni, s tapasztalni fogják, hogy azon jogok
nak, melyek a nemzetet kétségkívül megillették 
mindig s megilletik mai napig, a közös viszonyok
nak határozatlan mivoltából érvet szerezni az or
szág nem tudott. Panasz panaszra, sérelem sére
lemre lőn halmozva, a nélkül, hogy azoknak gya
korlata, vagy életbe léptetése foganatositbató lett 
volna. 

Legyen szabad, hogy rövid legyek, tekintve 
a ház kimerült figyelmére , némely példát fölhoz
nom. (Halljuk!) 

Ott áll az 1811-diki febr. 19-dikei pátens, 
melynek a közbejött országgyűlés erélyes föllé
pése sem volt képes megakadályozni a birodalom 
viszonyainak tekintetéből életbe léptetését; nem 
használt semmi jogvédelem , nem a fényes fölira
tok, s bekövetkezett az, hogy a szegény adózó az 
öt forintját csak egy forint helyett látta bevétetni. 
Ott az 1812-diki april 28-dikai leirat, midőn a só 
ára önkényesen 4 fttal fölemeltetett, akkor, midőn 
ugyanazon ár emelésére az ország már 2 ftot meg
ajánlott; de tekintve a subsidium exiguitását, nem 
volt képes az ország azt megakadályozni, sőt még 
arra sem volt képes, hogy ezen erőszakolt fölös
legből eredő összeg beszámitását kieszközölhette 
volna. Ott van az 1830-diki országgyűlésnek, ha 
jól emlékszem, 41-dik ülése naplója: ebben vilá
gosan benne van, hogy az országot megillető s 
kétségbe nem vonható circulatióra nézve, az or
szág rendéi kénytelenek voltak ezen jog sürgetésé
től azért elállani, mert a fhg nádor hivatkozva a 
haza iránti bokros érdemeire, fölkérte a rendeket, 
hogy a birodalom viszonya iránti tekintetből 
hagyjanak föl ezen sérelemmel. Meg voltak a jo
gok, de voltak irott malaszt. Látjuk, hogy ezen 
panaszok vagy orvosolatlan maradtak, vagy pe
dig az igen kétes eredményű nádori közbenjárásra 
voltak utalva. Mi természetesebb tehát, t. képvi
selőház ! mint hogy most — parlamenti kormá
nyunk életbe léptetésekor — gondoskodjunk oly 
intézményekről, melyek az ily fölmerülhető kér
déseket lehetőleg megoldatlan ne hagyják ? 

A politika föladata a jogalapot a concret ál
lapottal kiegyeztetni. Magyarország országgyű
lése oly szerencsés volt, hogy a nyomasztó kör-
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nyülállások közt kínálkozó alkut — bár csábító 
színekben volt előállítva — elutasította, mert kö
telessége volt a jogfolytonosságot követelni, mert 
az absorptio veszélye fenyegette. Most, midőn a 
parlamenti kormány által ezen veszélytől magát 
megmentve látja, midőn a jogfolytonosság csor
bítatlan elismerésének diadalát üli ; előáll a köteles
ség oly szervezet életbe léptetésére közreműködni, 
mely a békés egyetértést és fejlődést előre biztosítsa. 

Ha oly mostoha körülmények közt, minőket 
a legközelebbi években túléltünk, a haza jogérzeté
nek és szívósságának sikerült megóvhatni független
ségét : bizonyosan oly kedvező körölmények közt, 
a milyeneket neki a parlamentáris^ kormány nyújt, 
kétséget nem szenved, hogy ezentúl is józan ta-
pintata és erélye azt bővebben fejleszteni fogja. 

A siklósi kerület érdemes képviselője az érze
lemre hivatkozva, az érzés politikáját ajánlja. Tán 
nem hibázom, ha ennek ellenében az érdek-politikát 
teszem előnybe, annálfogva, mivel az első mellett 
bizonyára elszigetelten állanánk akkor, midőn a 
másiknak sikerét látjuk egész Európában. Mi le-
teszszük alapját egy jogállapotnak : igaz, hogy en
nek síikére nagyrészt tőlünk függ: de függ más
részt a politikai események öszpontosulásától is. 
melyeket ugyan előlegesen megjósolni nem lehet. 
de melyek mindenikünket intőén emlékeztetnek 
Nelson azon szavaira, hogy : „A haza minden fiá
tól megköveteli, hogy kötelességét teljesítse." 

Én elfogadom a bizottsági többség munkála
tát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

1 Dimitrievics Milos jegyző: Károlyi Ede I 
gróf! 

K á r o l y i Ede gr.: T. képviselőház! Száza
dunk legfontosabb életpontját éljük, most midőn 
a 67-es bizottság munkálata felől döntőleg hatá
rozni hivatva vagyunk. 

Parlamentális országban kettős a politikai j 
té r : egyik a jelen, ez a többségé, ennek köteles
sége e tért a trón és a hon javára kiaknázni; má-
sik a jövő, ez az ellenzéké, ennek kötelessége a 
tért jogi épségben föntartva, azt a nemzet jövő 
haladására előkészíteni. 

Ezen elv iránti kötelességünk az , mi utal, 
hogy ezen függetlenségi tért lehetőleg megóvjuk 
és föntartsuk, utal arra, mint nemzetünk és dynas-
tiánk hivatásának fő kellékére, melynek csak 
úgy felelhet meg , ha ezen tért föntartja; ellen- | 
kezőleg az európai nemzetek közti hivatásának 
nem felelhet meg: Európától elejtve, a birodalom 
európai szüksége megszűnvén lenni, a dynastia 
trón-, és mi honvesztesek lehetünk. Mutat ez alap
elvre, mely csak a personal unió formája alatt 
képes országunkat a közel álló politikai esemé
nyekre előkészíteni, a nemzet önálló büszkeségét, ; 
anyagi jóllétét és hazafiúi áldozatkészségét föléb- ( 

resztve. Mert oly nemzet, mely, a belé olvasztott 
heterogén elemek miatt, nemzeti typussal nem bir, 
ez életütere leszorítása miatt, elvesztve tulajdon 
mozdulási tehetségét, már többé támpontul más 
nemzetnek nem szolgálhat, mert mozzanatai nem 
eredetiek, de egy harmadiktól föltételezve, csak 
autómat bábuvá válik. 

Pedig a belénk olvasztandó érdekek közötti 
nagy különbséget jobban nem jellemezhetni, mint 
geographiai elnevezésűk ál tal : „keletiek és nyu
gatiak. " 

Ha a környező és ránk számitó nemzetiségi 
elemek ránk nem támaszkodhatnak, fognak ra
jok elleneink támaszkodni az egész nagy emberi
ség nagy kárára és szenvedésére: mert az, mi tő
lünk szabadelvüség és alkotmányos irányban e 
fejlődési téren eszközölhető, ez utóbbi esetben fog 
az éjszaki óriás, merő absolutismus és obscurantis-
mus javára történni. Súlyosítja ezen érzelmet még 
azon tudat is, hogy ezen úton elesvén civilisatio-
nalis missiojától, elesik nemzetünk mindattól, mi 
nemzeteket nagygyá és hatalmassá teszen. 

Ugyané veszély fenyegeti e birodalom nyu
gati részét is, hol függetlenség és tágas belauto-
nomia el nem érése azon kifelé való gravitatiot 
fejlesztendi, mely idővel minden kapcsot fölbont. 
Gallicziát emlitém például: mert ott, ezen és áta-
lánosan autonómiai, részünkről való garantián kí
vül, még egy hatalmas támpont is előkészitendő vol
na a mindennap gyarapodó muszka befolyás ellen. 

Ne felejtsük, hogy mindazon súlyos sebek, 
melyeket e természetellenes lelánczolás önsúlya 
által rajtunk ejtend. mindazon fejlődési hátrá
nyok, melyek e kapcsok megszorításából követ-
kezendenek, még nagyobb mérvben fognak baj
társainkon ismételtetni, és fejlődtebb anyagi vi
szonyok következtében fájdalmasabban fognak 
éreztetni, s épen mint a keleti kérdésben mi, úgy ők 
a német unificationális ügyben holt súlyuktól 
önérdekes actiójokban megzsibbasztva, támpontot 
kereső dél-német rokonfajuknak testvérkezeit híjába 
nyujtandják. Az unificationális eszme valósulását 
még sem gátolhatván. meg, ez nem e birodalom 
érdekében, de ez esetben ép, mint a keleti kérdés
ben, annak ellenére fog megoldatni. És mint az 
olasz jelszó az „Adriáig" vala, úgy a németé lehet 
a „Lajtáig." 

Igen csalódik az, ki ezek ellenére állítaná, 
hogy egy absolut hatalomtól szervezett egységes 
sereggel mind ezen segíthet, mert a jelenkori elke
rülhetetlen uj védrendszer, mely egész nemzetet 
fegyverbe állit, nem katonát, de polgárt fegyve
rez föl, s igy lehetleniti békés birtoklását a meg-
hóditottnak vagy a megelégedetlennek, 

Szuronyokkal, uraim, többé nem fogunk né
peket capacitálhatni, de igenis a szuronyra feltü-
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zött érdekeikkel, ha látják, hogy azokat számukra 
nem csak megszerezni, de megvédeni is birjuk. 

Ellenben állitsuk mindkét felét a birodalom
nak personal unió alapján azon helyzetbe, hogy 
természetes és ösztönszerű sociális hivatásuknak 
eleget tehessenek, engedjük mindkettőnek faj- és 
rokonsági alapon a közös uralkodó vezérlete alatt 
frigytársakat szerezni; buzdítsuk föl nemzeti ön
álló lelkesedésöket, s akkor hívjuk föl a veszély 
órájában királyuk és hazájukért e birodalom mind
két részét: és látni fogja a világ, mikép egy meg
futamodott seregből két győzedelmes váland. 

Ezen egységes sereg eszembe juttatja Eötvös 
b . tisztelt barátom és tagtársam azon tegnapi pél
dabeszédét, midőn az egységes hajót emlité. Ezen 
példáját én is fölhasználom. Gyönge koromtól 
mindig tanultam, hogy két külön országot képez
nek a lajtántuli és inneni országok, melyeknek 
kapcsa az azonos fejedelem és a personal unió, 
miről tisztelt barátom, mint 48-ki felelős miniszter 
is meggyőződhetett; tehát helyesebben nem egy 
hajón, de két hajón egy admirális alatt eveztünk. 
De folytatva e példabeszédet, igen ferdén csele
kednék az, ki a dühöngő tenger közepett, a ve
szély elkerülése okából, a két hajót egyesíteni 
akarná, mert nincs oly erős kapocs, mely kettő
ből egyet alakithatna, de van elég szirt, mely épen 
egj egyesitett hajót sok darabokra zúzhat. 

Ezen tágasabb láthatárról hazánk belérde-
keire visszatérve, mindenekelőtt jellemezni kívá
nom e ház asztalára letett két bizottsági vélemény 
ellentétes alapelveit. 

A kor kívánalmaival számot vetve, de a nem
zet jogaihoz is hú'n ragaszkodva, az 1861 -ki föl
iratok alapján fogalmazott kisebbségi javaslat 
alapelve : a pragmatica sanctióban gyökerező per
sonal unió és függetlenség. Ellenben a többségi 
javaslat a delegatiói eszmét alapelvül elismerve, a 
függetlenségi integritás activ részéről részben le
mondva, egy nemét a reáluniónak képezi. 

Országunk abnormis és ebből eredő parla
mentáris kivételes állapotának okából, bármely ja
vaslat el- vagy el nem fogadása indokaiba ezen
túl nem bocsátkozva, ezt egyéni fölfogáshoz uta
lom. E különös helyzetünket legjobban jellemzi 
azon meggyőződésem, hogy ha e választásban a 
kiviteli biztonság is foglalva volna, úgy e házban 
esak egy párt volna, és. ezen párt azt választaná, 
mit most a többség el fog ejteni. 

De épen e nyíltsággal tett kijelentésem után, 
kettős kötelességem kárhoztatni azon jogcsava
rásokat, melyekkel az opportunitási térről a jogi 
térre át akarják játszani ezen ügye t ; és személyes 
vagy pártezélzásnak előre is ellentmondva mond
hatnám , mint Krisztus a pharizeusokhoz, ezt 
ügyünkre átidomítva: „Adjátok meg az oppor

tunitási politikának, mi az opportunitásé, és a jog
nak, mi a jogé." (Atalános deniltség.J 

Az ár és ellenértéke arányosságára nézve, 
melyet a többség javaslata nyomán a nemzet föl
ajánl, minthogy indokai a sötét jövőbe vannak 
burkolva, ítéletet hozni nem érzem magamat hi
vatva : miért is azt a történelemre bízom. Ellen
ben a mi e javaslatban fölajánlott ár magaslata 
értékét illeti, kettős kötelességemnek tartom ezen 
áldozatnak valódi értékét semmivel sem palástolni, 
és egész horderejét a nemzettel tudatni, mert ezen 
öntudat lesz az , mi e javaslat részemről el nem 
fogadását küldőim előtt indokolandja, de ezen ön
tudat lesz az is, mi legjobban fogja helyzetünk 
homályosságát a nemzet előtt jellemezni és ez 
által azt. a lehető bármi iránvu túlzásoktól visz-
szatartva, a lehető önérdekek eljátszásától meg
óvni. 

Föntartom tehát magamnak a részletes tár
gyalásban mindezeket jelezni, miket most csak 
említek. 

A többségi javaslat alapelvéhez szólva, ezt 
egy ki nem elégítő, mindkét fél életét, erejét meg
zsibbasztó, és csakis egy időre, de állandón ki nem 
vihető javaslatnak tartva, nem pártolom. De pár
tolom ellenben a nemzetünk függetlenségét egész 
épségében föntartó, és az 1861-ki föliratnak alap
elveire fektetett kisebbségi javaslatot. (Helyeslés 
balról.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Trefort Ágoston ! 
Trefort Á g o s t o n : Tisztelt ház ! Gyakran 

mondatott, hogy a magyar törvényhozás apragma-
tica sanctió elfogadása óta oly fontos ügyekről nem 
tanácskozott, mint azok, melyek most a napirendre 
ki vannak tűzve. De azon ügyek nem csak fontosak, 
hanem nagyon kényes természetűek is, mert azok 
szerencsés megoldásától Magyarország törvényes 

alkotmányossága van föltételezve, s mert 
e megoldás nem sikerülte esetében oly bonyodal
maknak mehetnénk elébe, melyek rajzát most ki
tárni időszerűnek nem tartom, de a melyekre nézve 
én a felelősségben részt venni nem mernék. De 
ezen ügyek kényes természetűek annáJ fogva is, 
mert a honpolgárok vérére s vagyonára vonat
kozván, az egyes családok viszonyaiba mélyen 
hatnak be s alkalmasak arra, hogy velők a kedé
lyeket föl lehessen háborítani. Bentham szerint pe
dig afausse alarmé, a hamis föllármázás mindenkor 
a leghatályosabb eszköz az emberek félrevezetésére. 

De ha mi ezen ügyeket elfogultság nélkül, va
lódi világosságukban s nem phantasiánk prismáján 
keresztül tekintjük, el kell ismernünk, hogy azok 
megoldása 1848-diki törvényeink természetszerű, 
tehát elutasithatlan postulatuma. Midőn mi tehát 
azt tenni szándékozunk, mit e törvények legben
sőbb természete végzetszerüleg követel, nem lehet 
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mondani, mint tegnapelőtt e teremben mondatott, 
hogy mi e törvényeket lényegükben kiforgatni 
akarjuk. Az 1848-diki törvények II I . czikke 14. 
szakaszának rövid taglalása igazolni fogja vélemé
nyemet. Az 1848-diki törvények, a mennyiben 
közjogunkra vonatkoznak, 1791-diki törvénye
ink kiegészítését s korszerű forniulatióját képezik. 
Az 1791 igen jeles törvényeink daczára Bécsben 
mindenkor megvolt a hajlam Magyarország ál
lamügyeit . a lajtántuli országok államügyeivel 
összesíteni vagyis centralizálni; az 1848-diki törvé
nyek egyik föladata pedig volt, ezen ügyeket egy
mástól elkülöníteni. Ez elkülönítés belügyeinkre, 
azaz, a szoros értelemben vett belügyre, a közok
tatás scultus, nem különben az igazságügyre nézve, 
tökéletesen sikerült. De azon államügyek, melyek 
a pragmatica sanctió s a hosszú együttlét folytán 
a lajtántuli országok hasonló államügyeivel szük
séges viszonyban állnak, nem lettek elkülönítve,nem 
nyertek tehát megoldást. Midőn mi most e megol
dás után törekszünk, nem működünk a centralisa-
tió érdekében, mint tegnapelőtt itten állíttatott, de 
a centralisatió lehetőségének elejét akarjuk venni. 
(Helyeslés a középen.) 

Már a mi ezen ügyeket illeti: különösen a kül
ügyek az 1848-diki törvények III. ez. 14. szaka
szában, hol az egyes minisztériumok elősoroltat
nak, meg sem említtetnek, s igy az ország befo
lyása ezen fontos államügyekre nem biztosíttatott. 
Mert a kinek a külügyek kezeléséről fogalma van, 
az az 1848-diki I I I . czikk 1?. szakaszában semmi 
biztosítást se talál. 

A pénzügyre nézve jellemző, hogy az orszá
gos pénzügynek neveztetik, miután keres
kedelmi, se a közlekedési ügy országosnak nem ne
veztetik, miből következtetni lehet, hogy a pénz
ügy egy más nemének léte praesupponáltatik. De 
ha visszaemlékszünk, hogy a vámügy fölött nem 
történt rendelkezés, hogy az államadósság kérdése 
függőben maradt, hogy a magyar pénzügyminisz
ter az idegen ezredeket Magyarországon fizette, s 
igy egy közös hadi költségben részt vett, el kell 
ismernünk, hogy a pénzügyi kérdés nem lett meg
oldva. (Elénk helyeslés a középen.) 

Ugyanez áll a kereskedelmi kérdésre nézve, 
mert a vámügy nem hozatott tisztába, s az ország 
befolyása a kereskedelmi szerződésekre s consula-
tus ügyére nem lett biztosítva. 

Ami ahadügyet illeti, szintén nagyon jellemző, 
hogy nem hadügyi, csak honvédelmi minisztérium 
állíttatott föl, s hogy az 1848-diki törvények külön 
magyar sereg fölállításáról nem rendelkeznek, s 
hogy az akkori praxis szerint az idegen ezredek 
Magyarországon s a magyar ezredek másutt vol
tak elhelyezve, s igy nem mondhatni, hogy a had-
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ügyi kérdés megoldatott volna. (Helyeslés a kö
zépen.) 

De bármiként interpretáljuk az 1848-diki 
törvényeket, azok a közös viszonyokat nem szün
tették meg, a mint azt az 1848-diki törvények I I I . 
czikke 13. szakasza világosan mutatja, de azok 
megoldását sem tartalmazzák, s annak következtében 
ezen ellentétes helyzet forrása lett azon sajnos col-
lisioknak, melyek később oly szomorú katastro-
phákhoz s áldozatokhoz vezettek. A mi tehát ak
kor időrövidségből nem történhetett s később 
szükségkép bekövetkezett volna, ha viszonyaink 
békésen fejlődhettek vala, azt nekünk most pótol
nunk kell, s az általunk e tekintetben alkotandó 
törvények 1848-diki törvényeinkhez oly orga-
nicus viszonyban fognak állani, mint azok 1791 
törvényeinkhez állanak. Nekünk tehát most a kö
zös ügyeket meg kell oldanunk nem csak az auszt
riai birodalom eró'sbödése tekintetéből s nem csak 
figyelemből a fejedelem vagy a lajtántuli országok 
iránt, hanem törvényes önállásunk, alkotmányos
ságunk és saját jóllétünk érdekében. (Helyeslés a 
középen.) 

Az előadott érveknél fogva pártolom én a 
67-es bizottság többségének a napi renden levő 
javaslatát, mert az a közös ügyek megoldását czé-
lozván, befolyást fog biztosítani az országnak oly 
államügyekre, melyekre mostanáig semmi befo
lyást se gyakoroltunk. 

Ezen ügyek részint közjogi, részint közgaz
dasági természetűek. Az elsők közösségének alapja 
a javaslat szerint a sanctió pragmatica, a mint azt 
a ház egyik nagy érdemű tagja több alkalommal 
megmutatta s minek ismétlése részemről felesleges 
plágium volna. Az utóbbiak közösségének alapját 
képezik a közgazdasági érdeküek, különösen egy 
nagy közgazdasági tény, a vámterületnek de facto 
létező közössége, melyet jogilag ugyan meg lehet 
szüntetni, de minek megszüntetése nem csak áiÉÉch-
ronismus volna a szabad kereskedés felé hajló ko
runkban — valódi közgazdasági abnormitás — 
hanem egyszersmind saját érdekeink kiáltó félre
ismerését tanusitaná. Mert bár mennyire kell tö
rekednünk, főleg vasutak épitése által, hogy ter
ményeink a világpiaczokra jussanak, nem lehet a 
számitásuukból kihagyrn, hogy a lajtántuli orszá
gok, a geographiai fekvésnél fogva, terményeink 
legbiztosabb vevői. Ennek következtében nekünk 
a lajtántuli országokkal, a közgazdasági intézkedé
seknél, szerződések alapján közös elveket s közös 
módozatokat kell megalapítanunk, ide tartozván 
főleg a vámszabályzat, az indirect adók s a mono
póliumok. Én pedig nem tudom fölfogni, miként 
szenvedhetne ez által törvényes önállásunk; sőt azt 
hiszem, hogy közgazdasági fejlődésünk által poli-
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tikai súlyunk is növekvén, önállásunk szilár
dulni fog. 

E kétféle természetű ügyek mellett létezik az 
államadósság kérdése. (Halljuk!) Ismerem én is e 
kérdés jogi oldalát, s nem ignorálom azt, jól isme
rem e teher súlyát, és sajnálom, hogy létezik; de 
az oly tény, mely, habár közjogunk ellenére, de a 
viszonyokból fejlődött smelylyel nekünk meg kell 
küzdenünk, mint az egyes embernek saját adóssá
gaival s a sors más csapásaival meg kell küzdenie, 
mert bár miként alakulhatnának Magyarország vi
szonyai, mi e teher aránylagos részének viselésé
től nem szabadulhatunk, a mint azt Belgium pél
dája hasonló esetben mutatja. Kell tehát, hogy tör
vényhozásunknak ezentúl ez ügyre nézve is befo
lyása legyen, miután mostanáig csak a teherben, 
azaz a kamatfizetésben, habár nem jogilag, de tény
leg részt vettünk. (Elénk helyeslés a középen.) 

Pártolom végre a napi renden levő javaslatot, 
mert egy oly momentumot tartalmaz, mely sok
nak, a mint tudom, nem tetszik, a delegatiók insti-
tutióját, a mely azonban sajátságos viszonyokból 
fejlődő sajátságos institutió az alkotmányosságot a 
kormányzás lehetőségével közvetíti, mert bármi 
jeles törvényeket alkossunk, ha azokkal kormá
nyozni nem lehet, azok szükségkép a reactiohoz 
s az államcsinekbez vezetnének, a mint az auszt
riai birodalom s még nagyobb mérvben Franczia-
ország története mutatja. Ezen institutió azon fe
lül korunk szabadsági s demokratikus irányainak 
jobban megfelel, mint más e részben tett javasla
tok, mert alkalmat nyit barátságos érintkezésre a 
lajtántuli népekkel a nélkül, hogy az ország törvé
nyes állása csonkittatnék, mert midőn mi egyes 
közös érdekű viszonyokra nézve a szomszéd né
pekkel érintkezünk s nekik annyi befolyást enge
dünk, a mennyit ők nekünk, állam állam irányá
ban, engednek, nem tudom azt fölfogni, miként ve
szélyeztetné az törvényes önállásunkat. Én pedig, 
ki közjogunk elveihez szintúgy ragaszkodom, mint 
bárki más, de a praktikus s a létező viszonyokhoz 
alkalmazott politika szükségét is érzem, a lajtántuli 
népekkel való érintkezésben, az utolsó években tett 
szomorú tapasztalások után, törvényes önállásunk 
s alkotmányosságunk legbiztosabb garantiáját lá
tom. Látom abban egyszersmind a legbiztosabb 
módot erőnk gyarapodására, valamint kifejezését 
geographicus viszonyainknak, melyeket változtatni 
nem lehet, melyek eró'sebbek, mint az emberek 
akaratja, erősebbek, mint a pártok napi véleményei. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

DimitrieviCS MilÓS j e g y z ő : Ráday Lász
ló gróf! 

R á d a y Lász ló g r . : T. képviselőház! A túl
só oldal egyik szónoka a jelen vita megkezdésénél 
jónak látta azon érvek közt, melyeket a 67-es bi

zottság munkálatának elfogadására fölhozott, meg-
emliteni többek közt azt, hogy nem akar hasonlí
tani a régi kor ama gladiátorához, ki, csakhogy a 
nagy közönség tapsai közt halhasson meg, szép 
redőkbe vonta fejére köpenyét és inkább meghalt, 
a midőn még észszerűen megmenthette volna életét. 
Én e hasonlatot magam és elvtársaim nevében 
visszautasítom, (Balról helyeslés) és legyen meg
győződve a t. képviselő úr, hogy nincs senki e 
házban — én legalább nem teszem föl senkiről, 
se az egyik, se a másik oldalon — kit a jelen fon
tos és válságos perezben a nagy közönség tapsai 
vagy pisszegései vezetnének abban, a mit elmon
dani szándéka. (Helyeslés balról.) 

Soha még parlament nagyobb fontosságú 
tárgyról nem tanácskozott, mint a jelenlegi. Én 
úgy tekintem, t. ház, azon két munkálatnak, mely 
előttünk fekszik, minden egyes pontját, melynek 
minden egyes pontja hazánkra nézve sok nyomor 
ós keserűség — adja az égi — üdv és jóllét csirá
ját hordja méhében. 

T. ház! Nem vagyunk mi gladiátorok, kik 
csak dicsőség- vagy kitüntetésért, mások mulatta
tására ellenkezünk ; én legalább nem teszem föl 
se az egyik, se a másik oldalon levő képviselők 
egyikéről sem, hogy a jelen fontos perezben, úgy 
akkor, midőn e munkálatokat készítették, mint je
lenleg, midőn e munkálatoknak akár egyik vagy 
másik pontjának ellene vagy mellette emelik sza
vukat, ne a szeplőtlen tiszta honszeretet, ne a lelkiis
meretnek nyugalmán alapuló meggyőződés által 
vezéreltettek volna, és vezéreltessenek most is. És 
miután én épen így fogom föl képviselői állásomat, 
bocsánatot kérek, ha szavazatomat néhány rövid 
szóval indokolni kivánom. (Halljuk!) 

Magyarország független, önálló és szabad or
szág. Biztosították ezt e hazának számos törvényei, 
megesküdtek erre ünnepélyesen a hazának számosb 
fejedelmei. És valamint tagadhatlan tény ez, úgy 
más részről kénytelen mindenki elismerni, hogy a 
bécsi kormány mindenkor és mindenha, a midőn 
csak szerét tehette, iparkodott Magyarországot 
ezen önálló függetlenségének kivitelében gátolni, 
csonkítani és megrövidíteni. Egy hosszú jogi harcz 
kezdődött e tekintetben, míg végre Magyarország 
önállása és függetlensége biztosítását ünnepelte 
az 1848-dik évi törvényekben; és azoknak, a mik 
rövid idő múlva 1848-ban s később bekövetkez
tek, nem azon törvényeknek tartalma, hanem in
kább az volt okozója, mert nem tartattak meg azon 
törvények, mert épen azon részről, a honnan a nem
zet a törvények legerősebb támaszát s őrét joggal 
várta vala, előbb titkon, majd nyíltan, elébb ön
erejével, majd utóbb kölcsönzött erővel történt táma
dás a nemzet jogai ellen. És megfosztották hazán
kat e jogától erőhatalommal; de azért soha és sem-
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mi időben elismerni azt senkinek se lehet, hogy 
Magyarország önállása, függetlensége jogilag meg 
lehetett volna szüntetve. (Balról: Igaz! Helyes!) 

És midőn ezeket előrebocsátva, a jelen 
munkálatokra térnék át , két indokot látok , 
melyből kiindulva, szükségét elösmerem a je
len munkálatoknak. Ezek egyike az , hogy 
az 1848. évi 2. törvényczikk 13-dik szakaszában 
csak egész átalánosságban van megemlítve azon 
közös viszony, a mely köztünk s ő felsége örökös 
tartományai közt létezik, s ezt részletezni, eztprae-
cisirozni, ezt a jövendőre nézve megállapítani volt 
egyik czélja ezen munkálatoknak. Másik oka ezen 
munkálat készítésének — véleményem szerint — 
csak az lehetett, hogy figyelembe kellett venni 
azon körülményt, hogy ő felsége örökös tartomá
nyait is alkotmányos módon kívánja ezen időn tul 
kormányoztatni. 

És midőn én , tisztelt képviselőház — bo
csássanak meg, ha ezt nyíltan kimondom — 
a 67-es bizottság által készített javaslatban Ma
gyarországnak önállását és függetlenségét veszé
lyeztetve látom; (Zaj a jobb oldalról) midőn én azon 
emiitett munkálatban Magyarországnak önállását 
és függetlenségét a jövőre — bátran ki merem 
mondani — föladva látom —(Elénk ellenmondás jobb
ról. Úgy van! a bal oldalon. Taps a szélső bal olda
lon) mert én a függetlenséget és önállást olyannak 
tekintem, mint a becsületet, melyből egy részt ve
szíteni nem lehet, és ha veszítve van abból egy 
rész, veszítve van az egész; (Helyes!) miután meg
fordítva a 67-es bizottság kisebbségének vélemé
nyében megoldva találom mind a két említett né
zetet, és egyszersmind szeplőtlenül fentartva látom 
a hazának függetlenségét és önállását a jövőre 
nézve: ezen jogi szempontból indulva ki a 67-es 
bizottság munkálatára nem adhatom szavazatomat. 

E g y másik szempontból lehetne még a mun
kálatot megvitatni, és épen egy általam is igen 
tisztelt tagja a jelen magyar kormánynak főké
pen ezen nézpontból fejtegette tegnapi beszédjé
ben mind két munkálatnak tartalmát; de minde
nek előtt engedje nekem az általam mélyen tisztelt 
jelen felelős kormány, hogy valamint nagy rész
ben osztottam én is, és hiszem, osztotta a hazának 
minden hű fia azon örömöt, midőn a kormány 
annyi várakozás után ki lett nevezve, midőn e kor
mány tisztelt férfiait köztünk láthattuk és tisztel
hettük, engedje meg, hogy jelenleg azon aggodal
mat fejezzem ki, hogy ezen munkálat elfogadása 
után, ligy a ház tagjainak, valamint a hazának 
öröme véleményem szerint nagyon meg fog rövi
dülni: (Nagy zaj. Ellenmondás a középen. Helyeslés 
balról) mert ezen munkálat elfogadása után lesz 
ugyan a hazának felelős kormánya, de az, a minek 
a nép annyira örült, és a mit a 48-diki törvényho

zás független felelős magyar kormánynak neve
zett, ez országban többé nem lehet. (Nagy zaj és. 
ettenmodás a középen.) 

Nyíltan kimondom, ha azon beszéd, melyet 
a tisztelt miniszter úr tegnap köztünk elmondott, 
egy ő felsége örökös tartományainak kormányán 
álló minisztertől az örökös tartományok egyesitett 
országgyűlésében az úgynevezett szűkebb Keichs-
rathban, ezen jelenlegi munkálatnak kivitele, illető
leg őáltalok is leendő elfogadására nézve monda
tott volna el, alig lehetett volna azokkal jobban 
megkedveltetni ezen munkálatot máskép , mint 
azok által, miket a tisztelt miniszter úr itt elmon
dott. (Mozgás a középen.) De megvallom, e munká
latot az ő beszéde velem meg nem kedveltette, nem 
kedveltette meg pedig azért, mert azon gyönyörű 
okoskodások két föltételre voltak véleményem sze
rint alapítva : az egyik az, hogy Ausztria jelenle
gi állásában még tartósan fenmaradhat; a másik 
pedig az, hogy Ausztriának jelen fenmaradását 
Magyarországnak Ausztriával való szorosabb egye
sülése biztosithatja. 

Én talán feketébb színben látom a jövendőt, 
de e két föltételt el nem fogadom. Két sötét felhőt 
látok én Ausztria egén fölmerülni; mindkettő vészt 
hord keblében. Az egyik Ausztria zilált pénzviszo
nyai ; és ha netalán 48 előtt a még meg nem ron
tott, a még ős erejét biró Magyarország képes lett 
volna nehéz áldozatokkal rendbe hozni Ausztria 
zilált pénzviszonyait, a jelenleg oly rendszeresen 
koldussá tett Magyarország aligha fogja lehetővé 
tenni azt. De elfogadva, bár meg nem engedve 
azt, hogy e föltét még igen soká nem szórja pusz
tító vészeit Ausztriára, látok én egy másik felleget 
is, mely nem agyrém, mely valósággal létezik, és 
ama másik felleg a nagy Németország egyesülése 
eszméjét hordja méhében. A ki ezen eszmét még tá
vol hiszi, olvassa el a legközelebbi napokban 
Thiersnek a franczia parlamentben tartott beszé
dét, és meggyőződhetik arról, hogy ez valóban a 
legközelebbi időben bekövetkezik. E fellegnek csak-
egy szárnyából csapott le az elmúlt nyáron egy 
villám, és hazánknak is annyi pénz- és véráldozata 
után, örökre ledöntettek Ausztria védgátjai s csak
nem vég pusztulását okozta a rohanó ár. Es én, t. 
képviselőház! a nagy német egység eszméjét a 
század egyik előkelő eszméjének tartom. Napóleon, 
a nagy Napóleon, a ki csaknem két évtizeden ke
resztül maga csinálta Európa világtörténetét, mi
dőn pályája végén elég ideje volt Szent-Ilona szi
getén múltjából okoskodásokat vonni a jövendőre 
nézve, naplójában egy helyen ezeket mondja: 
„Menjetek a század eszméi után, és azok magokkal 
sodornak benneteket; menjetek a századok eszméi 
előtt, és tán képesek lesztek azokat vezérelni; de 
soha se menjetek a század eszméi ellen, mert azok 
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kérlelheti énül eltipornak benneteket." (Mozgás a 
középen. Helyeslés balról.) 

És épen, miután én a nagy német egység 
eszméjét a század egyik legnagyobb eszméjének 
tartom: nem akarhatom azt, hogy azon Magyar
ország, mely hosszú évek során a múlt homályos 
századaiban már a keresztyénség s a civilizatio 
zászlaját fenlobogtatva, e mellett küzdött és vér
zett; nem akarom, hogy ezen Magyarország, mely 
egy évezreden keresztül itt Európában az észszerű 
józan államszabadság és alkotmányosságnak any-
nyi sok veszély és balszerencse közt is fölemelt 
kézzel birta tartani, bár megtépett zászlaját, és a 
körül mindig sorakozott, azon Magyarország fiai 
lemondjanak ma azon jogról, hogy annak idejé
ben, ha bekövetkezik azon általam jósolt teljessége, 
önmagok önállóan és függetlenül Ítélhessék meg, 
fognak-e vagy nem sorakozni a század eszméi el
len küzdő harczosok sorába. En nem akarom azt, 
hogy Magyarország lemondjon jogáról, és azt 
akarom, hogy szabadon, függetlenül és saját érde
kében intézkedhessek; és miután azt akarom, is
mét azt mondom, czélszerüség szempontjából sem 
fogadhatom el a 67-es bizottság többségének mun
kálatát. 

Es most végezetül engedje meg a tisztelt ház, 
s engedje meg a háznak legtiszteltebb, legünne
peltebb nem csak ország-, de világhírű fia, hogy 
jelen szerény- és igénytelen nézeteimet ugyanazon 
hasonlatossággal zárhassam be, melyet ő remek 
beszéde vegén mondott, midőn az opportunitási 
politika tanát összezúzta. „Az Anteus és Herkules 
közötti viadalban Herkules sokszor lesújtotta An-
teust, de ez a földről ismét uj erőt nyerve, föl
emelkedett. En nem akarom, hogy Anteus amaz 
biztos alapot eltaszitsa lábai alól, mert attól félek, 
hogy mig ama biztos alappal biró Anteus meg
fogyva bár, de törve nem, ismét fölemelkedhetik, 
és a küzdelmet tán több szerencsével folytathatja 
e hatalmas és erős Herkules ellenében, addig az 
azon alappal többé nem biró Anteust a már gyön
gülő Herkules összerogyásával magával raga-
gandja a megsemmisülés örvényébe." A kisebbségi 
javaslatot pártolom. (Éljenzés halról.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Bartal György ! 
(Halljuk!) 

B a r t a l G y ö r g y : Engedje a t. ház, hogy a 
bizottsági javaslat elfogadására adandó szavaza
tomat nézeteim rövid kifejtésével indokolhassam. 

Kiindulásomat nem a theóriák tág mezején, 
hanem a gyakorlat, a rideg- valóság terén kere
sem ; vágyaim nem a múltnak fényéből délibáb
ként feltünedező, de előlünk hovatovább hátráló 
ígéret földjének föltalálására, hanem oly oázisnak 
mielőbbi tettleges elfoglalására irányozvák, mely
nek ölében azt. mit századok viszontagságai pusz-
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titottak: nemzeti létünket, szellemi és anyagi föl
virágzásunk magvait a jövőnek viharai elől lehető
leg biztosítva, reményeink jövendő valósulhatásá
nak, habár látszólag korlátolt, de biztos alapjait 
föltalálhassuk. 

A bírálat kulcsát tehát, a melyet én a bizott
sági javaslatban ajánlott szervezethez illeszteni s 
az eredményhez képest annak czélszerüségét, el
fogadhatóságát megítélni kívánom, nem képezhe
tik azon absolut souverainitás elvei, miket t. kép
viselőtársam Madarász József fejtegetett, a nélkül, 
hogy bennünket arról, mi mégis minden reális po
litikának egyik főtényezője: a sikernek lehetősége, 
a kivihetőségnek oly égető szükségéről egyébbel, 
mint Coriolán példájával tájékozni képes lett 
volna. 

A mi nekem a jövőre nézve törvényt szab, az 
hazánknak történeti múltjából fokozatosan megala
kult concret helyzete, melynek hasonmását az eu
rópai államcsaládban híjába keressünk, s ebből ki
folyólag a kényszerűség érezte, hogy a szövetségi 
viszonynak organicus működését, mit a pragma-
tica sanctió köztünk s az osztrák tartományok 
közt megállapított, ama közjogi átalakulás exigen-
tiáihoz alkalmazzuk, melyet nálunk az 1848-diki 
törvények már is életbe léptettek, s a melynek ő 
felsége által inaugurált hasonnemü fejleményét a 
Lajtán tul nem csak rokonszenvvel kisérjük, ha
nem megállapodásaink előzményei közé fel is 
vettünk. 

E kényszerűséget én nem tényleges viszo
nyok hatalmából merítem egyedül, a melyeknek 
elemzését csak is azért mellőzöm, mert azok sú
lyát mindegyikünk érzi, hanem elfogadom azt ön
ként, mint saját érdekeink, saját fönmaradásunk 
követelményét. 

Mivel világosabb, fellegtelenebb a politikai 
láthatár egünk fölött most. mint volt 300 évvel 
ezelőtt, midőn őseink féltékenyen őrzött független
ségük veszélyeztetésével kényszerülve valának 
állandó szövetségesről gondoskodni, hogy e haza 
földjét az ozmán hatalom áramlata elől ha csak 
részben is biztosítsák? 

Irigylem azok hitét, kik az ujabb kor nem
zetiségi mozgalmából eredő, vagy azokra ügyesen 
támaszkodó harczok már is bevégzett, vagy épen 
vajúdó vívmányaiban a szabadság diadalának biz
tos előjeleit látják; irigylem, de nem osztom e 
hitet, és még kevésbbé annak legkártékonyabb 
kifolyását: a halogató biztosságot akkor, midőn a 
távol Európának szemei aggódva fordulnak kelet 
felé, hol a keresztyén törzsök fölszabadulásának 
szent ügyéhez a nagyhatalmak világot rázó ver-
senytusája csatlakozni készül, melynek ellenében 
— ós itt bocsánatot kérek t. barátom Jókai Mór
tól — önmagunk ereje kétségen kivül nem ele-
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gendő arra, hogy önnön érdekeinket tartósan meg- \ 
védhessük. j 

Ha valaki, ugy bizonyosan mi sajátíthatnánk 
el e részben egy hires mondatot, olyformán alkal
mazva azt minmagunkra, hogy ha a pragmatica 
sanetió nem léteznék, teremtenünk kellene azt a 
jelen helyzet veszélyeinél fogva, teremtenünk an
nál inkább, minthogy az olasz tartományaitól meg
szabadult, a német szövetség kötelékeiből kibonta
kozott Ausztriának külérdekei saját hazánkéival 
teljesen azonosok , és minthogy a birodalom ha
talmi állását épen most növelve, valóban csak is 
saját erőnket öregbítjük. 

Bármily gyanakvó szemmel kutassam immár 
a bizottsági javaslatban tervezett alkotmányos szö
vetség modalitásait, nem találhatom fel azokban, 
ama kifogásnak helyt álló alapját, hogy általok 
az önérdekünkben lévő közös és kölcsönös véde
lem biztositásán kivül ugyanazon pragmatica sanc-
tióban kikötött állami önállóságunk a legkisebb 
csorbát szenvedne , miután az ezen javaslat nyo
mán, közösen elintézendő és kezelendő tárgyakat ] 
csak is a birodalom külbiztonságával szorosan 
egybefüggő és általunk eleve is külön nem kezelt 
külügyek, s ennek, valamint a közös védelemre 
szükségelt haderőnek föntartási költségei képezik, 
mely utóbbinak ránk esendő kiegészitése, s áta-
lában a hadszervezet megállapítása körül gyakor
lott saját országgyűléseink által alkotmányos be
folyásunkat a bizottsági javaslat 12. és 13. §-ai 
Is világosan megóvják, minden egyéb közös ér
dekek^ elintézését pedig időszakonkint kötendő oly 
szerződésekre utalják, melyekben Magyarország 
az örökös tartományokkal csak is ugy, mint sza
bad ország szabad országgal, fog egyezkedni. 

Valóban nem látom át, hogy oly paritás elvén 
megválasztott delegatiók szorosan körülirt műkö
dése, mely a 40. t. ez. értelmében leginkább csak 
is az évenkinti kül- és hadügyi budgetnek megál
lapítására, s az általunk szabad tetszésünk szerinti 
mennyiségben elvállalandó vagy a jövőben együt
tesen kötendő államadósságok kezelése és törlesz
tése körüli ellenőrködésre szorítkozva, a törvény
hozói hatalomnak kiható, állandóan meglevő attri
bútumait végkép nélkülözendi, mi mód birná az 
megcsonkítani állami életünk önálló kifejlését, 
melynek bizományosa ezentúl szintúgy, mint ed
dig, kizárólag saját országgyűlésünk leend, a mely
nek ismét amaz évenkint megújuló kifolyása ? 

Én e delegatiókban se terebélyesedhető töl
gyet , se sinlődő csemetét nem , hanem egy
szerűen oly összekötő lánczszemet látok egyedül, 
melynek rendeltetése még az általunk imént meg
határozandó közös ügyek folyó tárgyainak kezelé
sében i s — a mikre nézve az 1848-ki törvények II I . 
t. ez. 13-dik §-a csak is az ő felsége személye körül 

létező miniszterünk befolyását és felelős képvise
letét biztositja — Magyarország törvényhozásának 
közvetlenebb ellenőrködését érvényre juttatni. 

A kik már magában azon körülményben, hogy 
e szerint saját ügyeink elintézésére idegenek is 
befolyást gyakorlandanak, függetlenségünk sirját 
látják: szabad legyen azokat figyelmeztetnem, 
hogy ez elv, következetesen keresztülvive, bármi 
szabad államok közt kötendő szövetségnek útját 
állana. Avagy nem lesznek-e a bizottsági kisebb
ség javaslatában is fönhagyott vámszövetségből, 
mely — és ez iránt ne csináljunk magánknak illu-
siót, uraim! — egy időszakra megkötve, önmaga 
teremti elő saját állandóságának postulatumát: 
nem lesznek-e ezen vámszövetségből kifolyó és 
rendszeresen előforduló közös üg}^ek, melyeknek 
elintézésére a két törvényhozás közötti egyezkedés 
nehézkes apparátusát meg nem tűri, s ennélfogva 
közösen tanácskozó, közösen határozó testületek 
felállítását igénylendi, sőt még tovább menve: 
nem szoktak-e már csak is az egy háború folya
mára kötött véd- és daezszövetségek az állami ön
állóság egyik legfőbb, leglényegesebb jogának 
habár csak ideiglenesedé ép oly veszélyes föladására 
fektettetni, melynélfogva bármi súlyos legyen a 
hareznak kimenetele az egyik félre, az a másiknak 
beleegyezése nélkül még békét sem köthet? 

És ne feledjük, uraim! hogy ugyanezen in
dok teljes erejével áll az osztrák tartományok 
részéről i s , a kiknek ügyeibe mi eddig vajmi cse
kély befolyást gyakoroltunk; már pedig oly vi
szonyt, melynek jogai és terhei egyenlők, mely
nek korlátai szűkek és áthághatlanok , melynek 
kifolyásai mindkét félnek alá- és felülrendeltségét 
ugyanazonos mértékkel mérik, lehetlen másnak, 
mint független befolyásunk teljes megóvásának 
neveznem. 

De nem tartózkodom továbbá a tárgynak 
ezen oldalánál, nem csak azért, mert önök türel
mével visszaélni nem akarok, hanem legfőkép 
azért, mert hiszem, hogy a hazai értelmiség túl
nyomó többségének szemében az ily mód végső 
tó'hegyre állított aggályok fiatalsága már is hát
térbe szorult a nemzeti erő kimerültségének azon 
fájdalom ! nagyon is kézzelfogható súlyos követ
kezései előtt, miknek orvoslását a negatio terén 
nem találhatjuk. 

És ép azért, mert előttem a közélet sikeres 
működésének mielőbbi megindulása az ujabb vív
mányok által gyarapodott ősi alkotmányunk tel
jes erejében életbe léptetése, s ennek feltété alatt 
a meddő küzdtérnek mielőbbi elhagyása a fő czél, 
melynek előmozdítására gyenge erőmet szentelni 
hazafiúi kötelességem legelsőjének tekintem: mel-
lőzhetlennek vélem önmagunk figyelmét néhány 
szóval oda irányozni, hogy a bizottsági javaslat 
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elfogadásával mindössze csakis a kezdetnek leg
elején állandunk, csakis önnön álláspontunkat fog
tuk meghatározni saját méltó aggályaink ellené
ben. A ki e munkálat felett nem épen magyar, ha
nem tisztán objectiv szempontból itélend — pedig 
erre kell, uraim! hogy el legyünk készülve — ki 
abban a birodalmi zilált állapotok consolidatiojá-
nak, de még csak saját anyagi sérveink orvoslásá
nak is positív alapjait kisérendi, s az idevágó leg
fontosabb kérdéseknek jövendő megoldását két 
független parlamenti kormány, két önálló törvény
hozó testületnek, a melyek közül az egyiknek még 
nem is önkénytes megegyezésére utalva találandja: 
annak ítélete kell, hogy legalább is tartózkodó 
legyen, hacsak szivét az alkotmányos szabadság, I 
a politikai érettség, s ennek legszebb kifolyása: a 
kölcsönös érdekek folytonos méltánylása iránti 
feltétlen bizalom nem lelkesíti. 

Mint e képviselőháznak egyik igénytelen tagja, 
osztozom azon önérzetben, hogy mi e bizalmat ön-* 
magunk kiindulására nézve már is méltán igénybe 
vehetjük; de osztom a hitet is, hogy az osztrák tarto
mányok testvérnépei — bármily ajkúak legyenek j 
azok — bennünket szavaink és tetteink után meg
ítélve, nem fogják a timeo Danaos et dona ferentes-t 
a közösügyi javaslat tárgyában alkalmazhatni mi
ránk, kik saját önállásunk féltéséből a szorosabb, az 
egyesítő szövetség kapcsától, az állami gépezet tö
kélyétől, automátforgásától csakis azért óvakodunk, 
mert aamint nemzeti szellemünkhöz nem fért, hogy 
másokat uraljunk, színtoly kevéssé vágyunk általok 
uraltatni. A szabad elhatározás, az önkéntes köz
reműködés egy nagy czél: az alkotmányos sza
badságnak tartós megszilárdítása felé Lajtán innen, 
Lajtán tu l : ez, uraim! azon eszme, mely szerin
tünk életet, gyorsaságot és teremtő erőt kölcsönö-
zend a látszólagos nehézkes kerekek mozgásának; 
azon eszme, melynek valósítására nyújtjuk mi 
a [szabadság harczában megedzett hű jobbunkat 
Ausztria népeinek, bizton hive, hogy kiket századok 
közös története, fénye és nyomora velünk egy-
iránt emelt és sújtva tanított, és kiket a dynasticus 
hűség, politikai érettség a fajuralom, nemzetiségi 
tömörülés csábeszméjétől elvonni, s az alkotmányos 
szabadság biztos zászlója alatt egyesítve tartani 
képes is leend, azok a kezet, mely nekik ily 
szövetséget nyújt, saját józanul felfogott érdekük
ben vissza nem utasitandják. 

Ezek, uraim! azon egyszerű nézpontok, a 
melyekből kiindulva, és nem csupán önnön ma
gunk féltett érdekeire tekintve, én a bizottsági 
javaslat elfogadását pártolom. (Helyeslés jobbról.) 

DimitrieviCS MílOS jegyZőr: Ivánka Imre ! 
Ivánka I m r e : Tisztelt ház ! Én mind a 67-es 

bizottságban, mind a 15-ös albizottság tárgyalása 
alkalmával határozottan jeleztem azon álláspontot, 
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melyet a Magyarország és ő fölségének osztrák 
tartományai közti közjog és közös viszonyok meg
oldása iránt elfoglalni kívánok: ezen álláspont, 
tisztán és egyszerűen, a personál unió. Miután én 
ezen szempontból indulok ki, kétségtelen, hogy az 
előttünk levő többség véleményét nem oszthatom, 
hanem minden tekintetben a kisebbség véleményét, 
melyet alá is irtain, vallom magaménak. 

Nem szándékom, t. ház! és valóban nem is 
gondoltam azt soha, hogy bárki, a ki a 67-es bi
zottság munkálatát magáénak vallja, ezt nem azon 
győződésből tenné, hogy az által a hazának felvi
rágoztatását kívánja előmozdítani. Én nem kétke
dem senki tiszta szándékában; hasonlóképen hi
szem azt is, hogy a felséges trón örököse, ki most, 
midőn leroskadt a válaszfal, melyet roszakarat 
közte és a nemzet közé emelt, a legtisztább szán
dokkal tért az alkotmányos útra, saját szándoká-
ból, s nem fogja elhagyni azon tért, a melyre 
lépett; de én hozzá szoktam a múltból következ
tetni a jövőre, és nem vagyok az iránt oly fényes 
bizalommal, mint a jobb oldal egynémely tagjai, 
kik már azt hiszik: elérünk mindent! el vannak 
egyenlítve a pályán a rögök, és hogy a nyert 
engedmények rögtön be fogják vezetni Magyar-
szág hajóját azon biztos révbe, hol önállóságunk 
és függetlenségünk többé veszélyeztetni nem fog. 
Én ily szerencsés nem vagyok! A bekövetkezett 
jobb fordulatot nem tekintem másnak, mint a vi
har után bekövetkezett szélcsendnek, s az előt
tünk fekvő sik tér alatt ott vannak a régi sziklák 
és örvények, melyek veszélylyel fenyegetnek. 

Az 1848-diki események, és egyátaláu ha
zánk története azóta, hogy a Habsburgház uralma 
alatt állunk, elég tanúbizonyságot szolgáltat arra, 
hogy hasonló kiegyezkedési kísérletek már sok
szor történtek, a melyeknek vége utóbb mindig 
más lett, mint várta volna a nemzet, inert a feje
delmek jó szándokát meg tudta hiúsítani az ár
mány. Én a múltból szoktam következtetéseket 
vonni a jövőre, és ha figyelembe veszem azt, hogy 
most is mutatkoznak már jelei azon párt működé
sének, mely 1848-ban is megakasztotta a nemzef 
fejlődésének keresztülvitelét; ha visszaemlékszem 
például azon bizonyos hadparancsnoksági ren
deletekre, a melyek itt e házban is érintve valá-
nak : akkor kétségtelen előttem, hogy ugyanazon 
párt jelenleg is, habár csak titokban, folytatja 
működését, ós épen ugy fogja megkísérteni min
den erejét, hogy azon rendszer, melyet az ország 
a belviszonyok fejlődésére, legczélszerübbnek tart, 
meg ne honosuljon e hazában. 

T. ház! Én első kelléknek a kormányban azt 
tekintem, hogy annak végrehajtó hatalma legyen. 
És mivel a többség véleményében épen a végre
hajtó hatalomra, azaz a hadseregre nézve. azt 

4 



26 CVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 22. 1867.) 

látom kimondva, hogy a magyar hadsereg ő fel
sége többi hadseregének kiegészítő része, s e fe
lett közös, a delegatióknak felelős birodalmi had
ügyminiszter rendelkezik ; a delegatiók intéz
ményében pedig azt látom, hogy a hadseregre 
szükségelt költségek ott fognak megszavaztatni; a 
bizottság többségének munkálatában végre azt 
tapasztalom, hogy ott még egy közös külügymi
niszter is fölállittatik : mindebből azt kell követ
keztetnem, hogy a hadsereg feletti rendelkezés 
legfőbb lényegében a magyar felelős kormány 
hatáskörének mellőzésével fog történni. Én nem 
először mondom ki azt, hogy a kormány, mely 
hadsereggel nem rendelkezik, nem független, ha
nem csak végrehajtó eszköze annak, a ki a hata
lommal rendelkezik. Már most : a ki függetlenül 
nem is intézkedhetik : mi felelősségre lehet azt 
vonni? 

Kimondottam ezt 1848-ban Pozsonyban az 
országgyűlés alatt az akkori miniszterelnöknek; 
később Pesten ugyanannak, midőn a nemzetőri és 
honvédelmi ügyekben titoknoka voltam; kimon
dottam azon nézetemet, hogy a nemzetőri institu-
tio nem felel meg Magyarország viszonyainak, ha
nem hogy mindaddig, mig Magyarország egy ki-
egészitett és minden szükséges testületekkel ellá
tott hadsereggel nem bír, mely parancsait kizáró
lag a magyar felelős minisztériumtól veszi, addig 
az alkotmány biztosítását, bármi írott törvények
kel, megerősítve nem látom. (A hol oldalon: ügy 
van! Igaz!) 

Tisztelt ház! A legkevesebb, a mit e tekintet
ben a nemzetnek követelnie lehet, az., hogy Ma
gyarország területén oly parancsok ne adathassa
nak ki a hadseregnek, melyek a felelős kormány 
tudta nélkül keletkeztek. E tekintetben engem 
azon dementi, mely a „Wiener Abendposf'-ban 
olvasható volt, ki nem elégít és épen nem nyug
tat meg. 

Ez talán megnyugtathatja az illető magyar 
honvédelmi miniszter úrnak azon érzékenységét, 
mely abból méltán keletkezett, hogy az ő mellőzé
sével és tudta nélkül adták ki e parancsokat; % 
nem nyugtathatja meg hazafiúi kebelének aggo
dalmait. 

Ezen eljárásból annak jelét látom, hogy, az 
előttünk testi szemeinkkel látott, nyilvános kor
mány mellett, még más erők is működnek. 

Tisztelt ház! Megvallom, hogy akkor, midőn 
a t. kormányférfiak a ház elé azon inditványnyal 

járul tak, hogy a hadsereg kiegészítésére 48 ezer 
ujoncz kiállítására hatalmaztassanak föl, én se a 
többség, se a kisebbség, vagyis elvbarátaim né
zetét ne osztottam. Én azt vártam volna, hogy 
a kormány sokkal nagyobb számú ujonczot fog 
kívánni az országtól, s hogy ezen nagyobb szá

mot arra fogja fordítani, hogy mindenekelőtt a 
magyar sorezredeket kiegészítse, hogy a fölösleg
ből oly hadosztályokat állítson, melyek a hadse
reg kiegészítésére mulhatlanulszükségesek, s hogy 
a még ezek fölötti fölöslegből átmenetet képezzen 
az átalános védrendszerre, melynek tökéletes vol
tát az ujabb események fényesen bebizonyították, 
melyet életbe léptetni nálunk is mulhatlanul kell, 
sőt alkalmaztatni is fog. Ha a kormány igy járt 
volna el, ha ez történt volna, a mostani ujonczo-
zásból mindjárt a honvédrendszer nőhette volna 
ki magát; ebben a nemzet bizonyítékát látta volna 
annak, hogy mindaz, a mi történik, a nemzet va
lódi megnyugtatására és az ország megerősítésére 
van szánva. 

Tisztelt ház ! Azt, hogy az átalános védrend-
szer az egyedüli rendszer, mely a mai politikai 
viszonyok közt egy államnak elegendő erőt köl
csönöz arra, hogy kültámadások ellen sükeresen 
megvédhesse magát : ezt vitatni ma már nem szük
séges. Hazánkra alkalmazva kiemeltem én ezt 
1861-ben. De az átalános védrendszert életbe lép
tetni úgy, hogy a nemzetiségi eszme és a nem
zetiségek tulajdonai és hajlamai figyelembe ne vé
tessenek, hogy a nemzetiségi factorok ebben áta-
lán ne működjenek: képtelenség. Azt követelni, a 
mit a budai hadparancsnokság második rendelete 
emiitett, hogy a hadseregnek activ szolgálatban 
levő katonái a polgároktól mesterségesen elkülö-
nittessenek, hogy a lakosság érzelmeivel meg ne 
ismerkedjenek, hogy azzal folytonos összekötte
tésben ne legyenek: ezt kívánni, valóságos képte
lenség : mert ha az átalános védrendszert életbe 
lépteti a kormány és az ország — és a melyet, mint 
fentebb mondám, életbe kell léptetnünk, ha csak 
azt nem akarjuk, hogy a hadsereg költségei alatt 
az ország jólléte egészen össze ne roskadjon, mig 
végtére a sereg tartására sem ju t semmi se — azt 
máskép keresztülvinni nem is lehet, mint az által, 
hogy a hadsereg illető osztályai kiállítási kerüle-
tök és megyéjük közelében legyenek elhelyezve ; 
és ekkor azt követelni a besorozottaktól, hogy ro
konaikkal, barátaikkal, ösmerőseikkel ne érint
kezzenek : valódi képtelenség; s e nézet a viszo
nyok ferde fölfogásából eredhet csak. 

De visszatérve a 67-es bizottságnak munkála
tára: ki kell emelnem azt, hogy azon egy jog, me
lyet a többség a hadsereg kiegészítésére nézve az 
országgyűlés részére föntartott, t. i. az ujonezmeg-
ajánlási jog, az átalános védrendszer behozatalával, 
kapcsolatban a delegatiókkal, illusóriussá válik. Az 
átalános védrendszer életbe léptetése mellett ugyan
is természetes, hogy a költség megkímélése tekin
tetéből az activ hadsereget oly csekély számra 
kell alászállitani, mely elégséges arra, hogy a be
sorozandó ujonczok begyakoroltassanak és béta-
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nittassanak, a katonaság többi része pedig, mint 
tartalék és honvéd, tűzhelyére tér vissza. Az activ 
seregnek létszámát tehát megváltoztatni s évenkint 
másként meghatározni nem lehet, mert külön
ben az egész rendszer romba dől. Egyébiránt e 
védrendszer maga azt követeli , hogy a hazának 
minden fia köteles szolgálni. A garantiát tehát ab
ban kell keresnünk, hogy a mi- elhatározásunkra 
bizassék a tartalékseregnek száma, hogy mely 
korosztályhaz tartozók Boroztassanak ide be, és 
melyek a honvédekhez, és szükség esetén a hon
védek mily száma hivassék be fegyver alá. 

De a delegatiók eszméjében az rejlik, hogy a 
külügyek iránti teendő egészen egy közös kül
ügyi miniszterre bizassék, ki a delegatiók által fe
lelősségre is vonathatik; a delegatiók az illető ok
mányok előterjesztését is kívánhatják : ezek 
tehát a külügyek menetelére határozó befolyással 
bírnak. Vegyük már most föl, ha a delegatio oly 
határozatot hoz, melynek folyán a külügyminisz
ter háborút kezd; és miután a költségek megsza
vaztattak, a közös hadügyminiszterrel a sorkatona
ság fölött intézkedik: képzelhető-e, hogy a nemzet, 
a háború meg levén kezdve, legjobb fiait veszni en
gedje és nem fogja azokat támogatni'? Ebből az 
következik, hogy a nemzet igen könnyen érdeke 
elleni háborúkba kevertethetik. 

Fen kívánom tartani az ország azon jogát, 
hogy maga határozhasson a fölött, mikor áll be a 
háború, vagyis a közös védelem esete, és határoz
zon erő fölött, melylyel ahhoz járulni kész: ezt kö
vetelhetjük mint olyan jogot, melyet alkotmá
nyunk szerint ősidőktől gyakorlott az ország. 

A delegatiók ügyében a külügyek vezetését 
voltam bátor fölemlíteni. 

Ha körültekintünk Európában, oly sajátsá
gos viszonyokat találunk , hogy alig hiszem , 
hogy a t. házban találkoznék valaki, ki csak némi
leg hat esztendőre előre ki tudná számítani, mily 
alakja lesz az osztrák birodalomnak ? 

Hogyha a német nemzet" egyesülésének pro-
cessusát tekintjük; ha tekintjük az olasz egyesülé
si processus azon végmozzanatait, melyek maDél-
Tyrolban nyilvánulnak; ha olvassuk azon ujság-
czikkeket, melyek Oroszországban megjelennek, 
és az osztrák-magyar birodalomban létező szláv 
nemzetiségeknek fölizgatására számitvák; és ha fi
gyelembe veszszük, hogy orosz lapokban nem je
lenhet meg semmi olyas, mint a mit a kormány 
megenged; ha e mellett a keleti kérdést figyelem
be veszszük: nem lehet tagadni, hogy nagyon ké
tes helyzetben vagyunk, és hogy mulhatlanul 
szükséges, miszerint akkor, midőn ezen bonyodal
mak megoldása bekövetkezik, Magyarország mint 
egy tömör test, mint egy magában kiegészített 
egész álljon itt. Hazám számára e tömör kieerészi-

test tökéletesen független kormánynyal kívánom 
föntartatni, hogy annak idejében szabad kezet tart
sunk fön magunknak szövetkezni azokkal, kikkel 
az idő szerint ezélszerü lesz. Én ezt ő felsége az 
örökös király, a dynastia, hazám és nemzetem ér
dekében egyaránt kívánom: mert ellenkező eset
ben oly harezokba bonyolittatnánk, melyektől 
azért tartok, mert a nemzetet, ha nem is tönkre ju
tás veszélyével, de mindenesetre érdekeinek cson
kításával fenyegetnék. 

Tisztelt ház ! Ezek azon nézetek, melyeket a 
külügyet és hadügyet illetőleg voltam bátor el
mondani. 

Nem vonom kétségbe Ő felségének, urunk ki
rályunk azon jogát, hogy ő a külügyekben az or
szágot és a nemzetet képviselje; nem vonom két
ségbe azon jogát, hogy a hadsereg fölött paran-
nokoljon, háborút üzenjen és békét kössön; hason
lóképen elismerem — a mint ez a kisebbségi vé
leményben is benfoglaltatik — hogy ezen teendői 
iránt megbízhasson más egyéneket is saját szemé
lyének helyettesítésére, és a munkát ezek által 
folytattathassa ; de határozottan kijelentem, hogy 

I a király több joggal másokat, mint a mennyivel 
! maga bir, nem ruházhat föl ; az 1848-diki törvé

nyek pedig ő felségének a magyar királynak e te
kintetben" jogát azzal korlátozzák, hogy minden 
ilyes teendői körül kiadott rendelkezésnél föltéte
lül kötötték ki azt, hogy azokat vagy az ő felsége 
személye mellé rendelt miniszter, vagy a magyar 
honvédelmi vagy más tárczabeli miniszter ellenje
gyezze. Már pedig a többség által tervezett javas-
lat mellett felelősségre vonhatása azon miniszté
riumnak, mely ily intézkedéseket ellenjegyez, el-
vonatik a magyar országgyűléstől és az oly tes
tületre ruháztatik, melyben Magyarország csak 
mint rész van képviselve és melynek másik része 
egészen másnemű, mondhatnám, sok tekintetben 
velünk ellen ellenséges irányú elemekből áll. 

T. képviselőház! Nem kivánok mindazokról 
szólani , mik a 67-es bizottság javaslata értel
mében a delegatiók hatásköréhez fognának tartoz
ni; hanem ha tekintjük azt, hogy a külügyek irá
nyát az fogja vezérleni, hogy a hadsereg és illető
leg a külpolitika költségeit az fogja meghatározni. 
hogy a kereskedelmi ügyekben döntő befolyást ő 
fog gyakorolni, hogy a birodalmi pénzügy elinté
zése — mint az az elaboratumban el van nevezve 
— t. i. a közös ügyekre vonatkozó pénzügy az ő 
teendője lesz^ha azon, hasonlólag a 67-es bizottság 
előterjesztésében foglalt joga lesz a delegatiónak, 
hogy mindezen kérdésekkel rokon tárgyakban ini-

j tiativával birjon: nem lesz-e ezen delegatióból idő-
j vei oly hatalom, mely minden más, az országgyűlés 
i lényeges, tettleges hatalmát absorbealni fogná ? és 
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nem fog-e ez nem sokára valóságos parlamentté át
alakulni ? 

Ha a 67-es bizottság javaslata értelmében 
ezen delegatiók a paritás elvén fognak is megál-
lapittatni, engem az koránsem képes megnyug
tatni. És e tekintetben helyesen mondotta , gon
dolom, Trefort Ágoston . . . (Fölkiáltások középről : 
Helyesen ?) Bocsánat! tévedtem: azt akartam mon
dani , hogy nem helyesen mondotta, hogy a dele
gatiók a demokrat elveknek jobban felelnek meg, 
mint eddigi institutióink. Ha a demokrat elemek
nek kell megfelelniük a delegatióknak — mi ter
mészetesen csak akkor fogna bekövetkezni , ha 
demokrat elveken, azaz átalános népszavazás utján 
fognának alakíttatni (Ellenmondás a jobb oldalon) — 
megengedem, hogy mások ily delegatiókban meg
nyugvást találnának; de kétlem, hogy czélirányos 
volna Magyarországra . és különösen a magyar 
nemzetiségre nézve, hogy oly parlamentbe men
jen be, minő — az osztrák népviszonyokat tekint
ve — átalános népszavazás utján létre jöhetne. Ezt 
ezélirányosnak , közöttünk , bizonyosan senki 
sem mondhatná, mert abból nagy veszély várna 
ránk, különösen épen a magyar nemzetiségre. 

Egyébként én az annyiszor magasztalt paritás 
elvét állandón fentarthatónak nem vélem : mert né
zetem szerint kétségtelen előttem az , hogy a de
mokrat elemek és elvek mindinkább fognak ter
jedni, és igy a jelenlegi paritás már annálfogva is, 
mert a mostani politikát mindenfelé az érdek ve
zeti , soká ezeknek befolyása ellen megvédhető 
nem lesz. 

Európa politikája az érdek politikája. Ennek 
ellenében nem hiszem fentarthatónak azt, hogy 
egy kisebb számú népség — száma tekintetbe vé
tele nélkül — saját érdekében ugyanazon sulylyal 
és befolyással bírhasson bizonyos közös ügyek 
elhatározásánál, minővel más népségek, melyek 
számra nézve majdnem kétszeresek, s a közös ter-
hekben is kétszeresen részesülnek, birandnak. 
Ezért én azt hiszem, hogy nem sokára be fog 
következni azon idő, midőn ama népek föl fognak 
szólamlani, és több befolyást fognak követelni és 
valószínűleg nyerni i s : és ez esetbe .Magyarország, 
vagy ha egyátalában lehetséges lesz, és absorbe-
áltatását nem fogja akarni, kénytelen leend ezen 
delegatiókból ismét kilépni, vagy magát azoknak 
alárendelni. Már pedig, én részemről legalább, 
inkább nem megyek oly helyre, melyből előbb-
utóbb vagy magam kényszerülök kilépni, vagy 
alárendeltetést szenvedni. 

De például, t. képviselőház! ha bekövetkez
nék azon eset, hogy az osztrák örökös tartomá
nyok népeinek egy része nem tartaná czélszerünek 
— mint azt Jókai t. képviselőtársam emlité — az 

cörökös tartományok részére tervezett közös dele-

gatióba bemenni, hanem magának az osztrák né
met örökös tartományok irányában oly állást 
vívna ki, mint kivívtunk mi ma teljes jogga l : ha 
csakugyan oly czélszerü ez a delegatió, vajon ő 
felségének, mint ezen államok közös fejedelmé
nek, nem kellend előbb-utóbb azon helyzetbe jut
nia, hogy ezen országoknak, melyek ily hasonló 
külön állást követelnek, hasonló jogot adjon? 
t. i. azt, hogy szintén a jogegyenlőség elvén saját 
delegatiókkal beszólhassanak ezen delegatiókba ? 
Ha ez bekövetkezik, hova jutott a "paritás elve ? 
Mindjárt kisebbségben vagyunk. Ketten lesznek 
egy ellen. 

Más példát vagyok bátor fölhozni, mi szerin
tem — a jelen európai viszonyok között — nem 
lehetlen. Ha például a keleti kérdés megoldása 
alkalmával a dunai fejedelemségek népei valamelyi
ke, nálunk látván legjobban biztosítva a szabad
ságot, polgári jogot, átalános szellemi és anyagi 
fejlődést — a mi jelenleg ugyan még egész átalános-
ságban nem található nálunk, de a mit nem aka
rok a lehetlenségek közé sorozni — mondom, ha ez 
ország szükségesnek vagy czélszerünek ismerné 
hasonló szövetségre lépni a most kötendő itteni 
szövetséggel, mint a milyenre épen most Német
országban több souverain állam Poroszországgal 
lép , hogy tudniillik állami létöket megtartják 
ugyan, de a souverainitás lényeges részét a porosz 
fejedelemre ruházzák á t ; ha, mondom, a dunai feje
delemségek népeinek valamelyike czélszerünek 
találná megkínálni Ő felségét a magyar királyt és 
osztrák császárt egy ily állással: bizonyosan nem 
fogná — már családja érdekében sem — elutasít
hatni. Ezen nemzet épen ugy követelhetné, hogy 
a jogegyenlőség elvén képviseltessék: s ekkor Ma
gyarország már igen nagy kisebbségben volna. 
(Helyeslés balról. Jobbról zaj.) T . ház! mindaz, a 
mi egy souverain alatt álló, független államok 
közös viszonyai, közös érdekek tekintetében elin
tézendő, teljes meggyőződésem szerint elintézhető a 
kormányok folytonos és a nemzeti képviseletek eset
ről esetre való érintkezése által, mint azt 1861-ben 
épen Pest belvárosa érdemteljes képviselője oly szé
pen adta elő. Ha a független kormányok az elő
terjesztendő törvényjavaslatokat — ha szükséges, 
ő felsége elnöklete alatt — egymás közt megvi
tatva elkészítik, ha ezen törvényjavaslatok a nem
zetek érdekében lesznek szerkesztve : akkor kétsé
get nem szenved, hogy az országgyűlések itt is, 
ott is elfogadják szívesen, és törvénynyé alkotják : 
s ezzel az egyenlő eljárás el lesz érve. Ha pedig 
netalán a kormányok nem tudták volna nézetei
ket elég bőven kifejteni: az országgyűlések eset
ről esetre különös küldöttség által vitathatják meg 
a kérdést, s ezután fogaz országgyűlés elé terjesz
tetni, a mint a javaslatban a kisebbség kívánja: és 
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ez esetben ismét gyakran létre fog az egyetértés 
jönni. De ha egyik vagy másik kormány vagy 
országgyűlés oly valamit követel, a mi ellentétben 
áll a másik nemzet érdekével, vajon lehet-e jog
gal követelni azt, hogy az a másik nemzet elfogadja 
ezt azért, mert a delegatiókban egy vagy két sza
vazattal kisebbségben maradt? 

T. ház! befejezem előadásomat. (Jobbról: He
lyes!) Tudom, hogy önök ezt szívesen fogják venni. 

Még csak az államadósságokra nézve leszek 
bátor röviden nézeteimet elmondani. {Halljuk!) 
Nem ezélom az iránt fejtegetésbe ereszkedni — 
mert hiszen az előttem számtalanszor elmondatott — 
hogy kötelességszerüleg államadósság átvállalásá
val a nemzet nem tartozik. De politikai tekintetből 
és méltányossági szempontból igen is készek va
gyunk az államadósság egy részét átvállalni; ezt 
már el is fogadtuk mindnyájan, nézetem szerint 
helyesen. Visszaemlékezem 1848-ra. midőn épen 
az, hogy az akkori kormány az akkori országgyű
lés elé nem terjesztette elegendő erélylyel az állam
adósságok részben elvállalását, hogy az akkori 
kormánynak ebbeli — bocsánatot kérek — gyen
gesége és mulasztása okozta leginkább azon szo
morú eseményeket, melyeket még ma is sinylünk. 
Énelőttem nem kétség: az államadósságok egy 
részét át kell venni; és erre hajlandó vagyok. 

De hallottam fölemlittetni azt,hogy az átveendő 
államadósságok mennyiségének meghatározásában 
alapul a jelenlegi adókulcs vétessék, s Magyarorszá
got annyi államadósság terhelje, mint mennyi a 
direct és indirect adó, mint egyik factor, az osztrák 
örökös tartományok direct és indirect adóját, mint 
a másik factort, az összes államadósságot, mint 
harmadik factort véve, Magyarországot aránylag 
terhelné. 

Én ezen elosztást igazságosnak el nem ismer
hetem és visszautasitandónak vélem, (Helyeslés hal
ról) és pedig azért, mert senki nem fogja kétségbe 
vonni, hogy azon terhekből, melyek az osztrák 
államot nyomják, a beruházások nem azon arány
ban tétettek Magyarország részére, mint az osztrák 
tartományokra. Mert tény az, hogy a bevett adó
kulcs sokkal kedvezőtlenebb a magyar korona or
szágaira, mint az ausztriai birodalomra. Én tehát 
az adósságok átvállalásánál csak is két fő factort 
ismerek: először azt, hogy mennyi adót vagyunk 
képesek fizetni; és másodszor azt, hogy mi marad 
akkor fen, ha az ország saját szükségeit fedezte. 
(Halljuk!) 

T. ház ! Ha egyszer meg van azon összeg álla
pítva, a melyet Magyarország további anyagi meg
rontása nélkül évenkint az állampénztárba, t. i. a 
magyar állampénztárba fizethet: akkor mindenek
előtt meghatározandónak vélem azon összeget, 
mely a beladministratióra, igazságszolgáltatásra, 

a népnevelésre, a kül- és hadügy költségeinek fede
zésére, és anyagi viszonyaink felélesztésére mul-
hatlan szükséges; és csak azon többlet, mely azon 
tul fen fog maradni , képezheti azon összeget, 
mely államadóssági kamat és tőke törlesztésére 
fordítandó. Ha többet vállalunk el, olyas valamit 
tettünk, a minek becsülettel megfelelni képesek 
nem vagyunk, s ez hitelünket emelni nem fogja. 
Mert ki számítás nélkül azt mondja, hogy 
derűre borura a más adósságát elvállalja és fizeti, 
az komoly fizetési szándékkal nem bírhat; hanem 
az, a ki szigorú számítás után meghatározza, hogy : 
„Annyit, meg annyit képes vagyok fizetni, és eny-
nyit elvállalok az adósságból, és e fizetést becsü
lettel teljesíteni akarom" : az hitelt nye r ; s ily eljá
rással bízvást hitelre fogunk találni azon tőkék 
megszerzésénél, melyekre saját országunk beruhá
zására szökségünk van, mert ez utón a pénzvilág 
bizalmát meg fogjuk nyerni. 

Volt szó arról — ha jól emlékszem, Tolname
gye egyik érdemes képviselője emiitette föl épen 
a mai ülésben — hogy a meglevő államadósságok 
közösen kezeltessenek a delegatiók controlja alatt. 
Valami ilyesmit mondott , mert hamarjában nem 
tudtam följegyezni. Igen közel áll előttünk a 
példa. Ha meg fogunk azzal elégedni, hogy csak 
a kamatok fizetésére határozunk summát, s ezt 
fogjuk fedezni, és az adósságot közösnek tekint-
jük. akkor majd sokkal nagyobb teher maradhatna 
ránk, mint a mennyit eredetileg átvállalni gondol
tunk. Mondám, igen közel áll előttünk a példa: 
egy királyság vált el a birodalomtól a nélkül, 
hogy egy garas adósságot vitt volna magával. K i 
állhat jót azért, hogy ez általam ecsetelt politikai 
helyzet nem ismétlődik-e ? Ezen esetben az állam
adósság, mit közösnek elvállaltunk, megmarad 
nyakunkon, mig végre annyi lesz a fizetni való, 
hogy nem fogunk yele birni. Én tehát az állam
adósságból nem csak a kamatot és tőketörlesztést, 
mit fizetni tartozunk, hanem azt is szükségesnek 
tartom meghatározni, hogy mennyi az ennek 
megfelelő tőke? és minemű? és ezen tőkét, mint 
tiszta magyar államadósságot kívánom tekinteni. 
(Helyeslés balról.) 

T. ház! Épen a mai ülésben, ha jól tudom, 
Trefort, Ágoston barátom monda azt , hogy „a laj-
tántuli népek hajlamában, alkotmányos létünk 
iránti hajlamukban, biztosítékot lát arra nézve, 
hogy a mi alkotmányunk szabadon fog fejlődni.;í 

Én is figyelemmel kisértem ujabb idők
ben a lajtántuli népek tanácskozásait ; de, na
gyon sajnálom, én más eredményt látok ki abból. 
En azt tapasztaltam, hogy a bécsi reichsrath-
ban oly nyilatkozatok történtek * Magyarország 
irányában s a magyar nemzetről, melyeket én 
barátságosaknak egyátalában nem nevezhetek; s 
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nem is tartom kívánatosnak, hogy addig, mig 
ezen érzés le nem csillapul, mi azon helyzetbe jöj
jünk , hogy egymással közel érintkezésben vitat
kozzunk. 

Az idő megérlelheti az ilyes viszonyt; de va
lóban ma még az ingerültség — az én keblemben 
legalább — sokkal nagyobb, semhogy nekem ked
vem volna Skene, Kuranda s a többi bécsi urak
kal együtt ülni és együtt szavazni. 

De az állam érdekének fölfogásában is , az 
osztrák és magyar között igen lényeges különb
ség van. 

E különbség szintén a legújabb időszakban 
tapasztalható volt. Tudja mindenki, hogy mikor 
a háború szerencsétlenül folyván, a hadseregnek 
Bécs alatt kellett volna megütközni, az alsó-auszt
riaiak és a bécsiek, csakhogy kedves Bécs váro
sukat minden kellemetlenségtől megmentsék, bé
kekötésre forcirozták a kormányt, épen csakhogy 
Bécsnek semmi baja se történjék. 

Ha Magyarországot hasonló eset éri, képzel
hető-e, hogy akad magyar ember, a ki akár egy 
város, akár egy vidék, akár saját vagy családja 
érdekének tekintetéből képes volna azt követelni, 
hogy az állam s a nemzet érdeke alárendeltesse
nek az ő speciális érdekének? 

A különbség köztünk nagyon nagy ! 
Én jövőnket csak abban látom, hogy Magyar

ország ezentúl is fennen hirdesse azon elveket, a 
melyek a magyar nemzetet máig föntartották. 

Ha mi a kor eszméit irjuk zászlónkra, és azok 
mellett harczohmk; és ha levernek, tűrünk; ha 
fölemelkedünk, ismét magasra emeljük zászlóin
kat : ekkor élni fogunk, és minden fondorlat híjá
ba lesz. 

Akkor majd szövetkezni fognak azon, a per
sona! unióban, személyes egyéniségét megtartó 
Magyarországgal, a körülöttünk lakó népek sok
kal szivesebben, mintha azokat, a kik nem néme
tek, a németeknek, vagy a kik nem magyarok, a 
magyaroknak kivánnók alárendelni. 

Pártolom a bizottság kisebbségi véleményét. 
(Éljenzés a hal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Kautz Gyula! 
Kautz Gyula : Szabadjon nekem is röviden 

szavazatomat a bizottság többségi javaslata mel
lett indokolnom s egész átalánosságban azon főbb 
nézpontokat jelzenem, melyekből e nagy s komoly 
megfontolást* igénylő kérdés fölfogásában kiin
dulok. Előrebocsátom azonban, hogy se a ház 
türelmével visszaélni , se a speciális vitatásra 
tartozó kérdések elemzésébe ezúttal bocsátkozni 
nem fogok. (Helyeslés.) Ugy hiszem, igen nagy 
mérvben egyszeríísiti és könnyíti az e tárgybani 
elhatározást, ha magát azon föladatot, melynek 

megoldására a jelen országgyűlés kiválólag hivatva 
van, élesebben veszszük figyelembe. 

E föladat, igénytelen nézetem szerint az : visz-
szaszerezni és uj biztosítékokkal ellátni hosszú 
időkön át fölfüggesztve volt alkotmányunkat, s 
ezzel állami függetlenségünk s országos önállósá
gunkra vonatkozó törvényeink hatályát. Másfelől 
közreműködni önnön érdekünkben egy hazánkat 
is magában foglaló, nemes küldetésü, de nagy 
politikai tévedések s nehéz, sok csapások által 
megzilált monarchiának újjáalakításában. Újjá
alakításában úgy, hogy az a szabadság és consti-
tutionalismusnak és Kelet-Európa mind jobban 
kifejlődő autokratikus status-alakzataival szemközt 
támaszát és védhajlékát, általunk és velünk az 
európai új egyensúly egyik sarkkövét és nehézke
dési pontját, mindenek fölött pedig nemzetünk 
állami existentiájának, politikai és műveltségi sú
lyunk s háboritlan önálló fejlődhetésünknek egyik 
biztositékát képezze. 

A föladat, szükségtelen is mondani, nehéz, de 
nemes és kiváló jelentőségű is. Nehéz, mert évszá
zados bűnök s ballépések helyrehozásáról, önkény
uralom és rövidlátó államférfiúi kontárság által 
sarkaiból kiforgatott közjogi létalapok líjjászerve-
zéséről, megbomlott erők újból egygyéfűzése s 
alakításáról, súlyos és súlyosnak látszó ellentétek 
kiegyeztetéséről van szó. Nemes és nagyjelentő
ségű meg azért, mivel, ha megoldatik, egy számos 

Í jogsértések által érdekeiben megrövidített s azért 
sorsával elégedetlen, s ép az e körüli küzdelmek
ben legjobb erőit elfecsérelni kényszerült nemzet
nek fejedelmével s az ezt szintén uraló szomszéd 
népekkel való kibékülése, új frigyre lépése, és így 
erőteljes előbbrehaladása is lehetségessé leszen; a 
magyar államtestben évtizedek óta ejtett nehéz 
sebek behegesztetnek; egy nagy s gazdag erőele
meket rejtő birodalomban a szabadság és alkot
mányosság elveinek tér és hajlék nyittatik; egy 
szép napokban megkezdett, de a rajok következett 
viharok miatt fenakadt nagy államkérdési műnek 
befejezése lehetővé válik, s félelmetes mérvben 
megfogyott erkölcsi és anyagi fölvirágzás írj alap
jainak megvetése itt is, amott is megkönnyittetnék. 

Szemben már most azon kérdéssel, melyike 
az előttünk fekvő közösügyi javaslatoknak nyújt 
legtöbb kilátást e föladatok megoldására: nem tar
tózkodom azon meggyőződésemet kifejezni, hogy 
a majoritási javaslat az, melyet kielégítőbbnek s 
legczélravezetőbbnek lehet tekinteni. 

Okaim erre nézve a következők. 
A többségi munkálat nem idegenkedik azon, 

nézetem szerint, specificus magyar szempontból is 
helyes és igazolt eszmétől, hogy e térségen, hol a 
magyar és osztrák tartományok foglalnak helyet, 
ez átmeneti fokponton nyugati és keleti Európa 
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közt, egy erős, tekintélyes monarchiának fenál-
lása politikai, közgazdasági és culturai szükséges
ség. Nem ugyan oly monarchiáé, mint az volt, 
mely Königgratznél ama súlyos katastrophális ve
reséget szenvedte, hanem olyané, mely a szabadság 
s igazi alkotmányosság alapjaira épitve, népeinek 
biztosított szabad fejlődéséből, erkölcsi és anyagi 
elégiütsége s ragaszkodásából meríti létezése föl
tételeit, olyané, minő világrészünk e vidékeire 
nézve a 19-ik század annyi nagy statusférfiának, 
egy Canningnek, egy Peelnek, Thiersnek és Hum
boldtnak s mindenek fölött halhatatlan Széche-
nyinknek lelke előtt lebegett, mely a keleteurópai 
autokratikus és szabadságellenes tendentiának erős 
ellensúlyozójául és gátfaláúl szolgáljon, s olyané, 
mely a magyarság állami existentiája és önálló 
politikai léte biztos keretét képezze, s nekünk, 
évszázadok óta mostoha gyermekként tekintett faj
nak, igazságot szolgáltasson s magváulés nehézke
dési pontjául Szent István birodalmát ismerje el. 

Csatlakozom továbbá a többségi javaslathoz 
azon okból, mivelt ez utóbbi hazánk közjogi állá
sát az uralkodóház orsaágai és tartományai körében 
szabatosabban, s szoros ragaszkodással alaptörvé
nyeink- és szerződéseinkhez, valamint az újkori 
államélet visszautasithatlan követeléseinek illő 
számbavételével jelöli ki, és ugyanakkor, midőn 
egy nagyobb birodalom-test fenállása és bizton
sága minden nagy föltételeit megvalósítja s midőn 
a nagyobb „egésznek" erejét emeli, az e nagyobb 
egészben foglalt önjogu kisebb „egésznek" is 
jogkörét kiegésziti, erejét fokozza és tekintélyét 
emelendi. 

A többség munkálata, nézetem szerint, helye
sen tűzi ki azon nagy irány- és határpontokat és el
veket, melyek szerintMagyarország a fejedelem és 
annak többi birtokai iránt, és viszont ez utóbbiak 
és az uralkodó Magyarország iránt szerződés
szerű kötelmeiknek eleget tenni hivatvák. Föl
állítja az alaprajzot, mely által az 1526, 1608, 
1687, 1723, 1741, 179% és 1848-ban megkezdett 
és folytatott nagy államrendezési munka a mi ja
vunkra és a mi érdekeinkkel megegyezőleg befe
jeztethetik ; áttér a meddő negatió és a gravami-
nalis politika kietlen teréről a positivitás gyümöl
csözőbb terére; több jogokat és befolyást biztosit 
számunkra, mint a melylyel valaha birtunk állami 
ügyeink intézésében a nélkül, hogy csak egyet is 
föladna, vagy csorbítana sarkalatos jogainkból; 
nem félti hazánkat a szabadabb és éltetőbb legü 
nemzetközi áramlatok közé bevinni; nem bontja 
meg, vagy rontja le azon nagy bolti vezetet, me
lyen a monarchia politikai épülete nyugszik; mé
lyebb érteményt és teljesb elismerést tanusit a 
modern statusélet és emberiségi haladás nagy elő
feltételei iránt, s világosságot, rendet és rendszert 

hoz oda, a hol tizennyolcz év óta csak chaos és a 
rendezett rendszertelenség uralkodott. 

A többségi javaslat adja tovább kezünkbe 
az ariadnei fonalat, melynek segítségével közel 
két évtized óta fenálló bonyodalmak és viszálko-
dások tömkelegéből valahára kibontakozhatunk. 
Ennek alapján válik az annyira óhajtott és szük
séges kiegyenlítés nagy müve lehetségessé; ezzel 
érendi végét a nagy statusjogi per, mely köztünk 
és az uralkodó, meg ennek többi országai közt oly 
hosszú idők óta folyt, s mindkét fél már majdnem 
végső erőkimerülésére vezetett. 

Mindezeken kivül azért is szavazok a majori-
tási javaslat mellett, mert benne látom évszázadok 
óta az első igazán nagy és bátor — nem me
rész — magyar állampolitikai initiativát arra 
nézve, hogy a nemzetnek igazi európaijelentőségü 
állás szereztessék, egy nagy mentő tényt, melyért 
utódaink — nem, mint némelyek hiszik, átkozni, 
hanem áldani fogják a kezdeményezők emlékét; 
mig másfelől oly tervezetnek tartom, mely a ma
gyarság politikai életereje, szívóssága, megrout-
hatlansága iránti erős meggyőződés és bizodalomra 
van épitve, oly tervezetnek, melynek egyik leg
nagyobb és legigazibb gondolata az, hogy azon 
kapcsolat, melyben e javaslat alapján leendünk 
egy más birodalommal, a gondolható valamennyi 
kapcsolatok közt, a mi helyzetünkben, ránk ma
gyarokra nézve okvetlenül a legelőnyösebb s a 
legkevésbbé veszélyes; meg az, hogy folytonos 
éberségre és hazafias erőkifejtésre utalván ben
nünket , azon nagy erkölcsi rugók és factorok sza
kadatlan működésben létét föltételezi és követeli 
részünkre, melyek egyedül képesek nemzeteket 
erősekké, szabadokká és halhatatlanokká tenni. 

Szándékom volt jelen igénytelen felszólalá
som alkalmával különösen azon ellenvetésekre is 
kiterjeszkedni, melyek a többségi javaslatot illető
leg főleg közgazdasági és állampénzügyi szem
pontból a t. túlsó oldalon tétettek. Miután azon
ban ezt inkább látom helyén akkor, a midőn 
az érdeklett pontok a részletes vita alkalmával 
egyenkint és tüzetesen vétethetnek figyelembe, s 
a t. ház türelmét tovább igénybe venni sem akar
nám : e részben csak azon megjegyzésre szorítko
zom, hogy a többségi javaslat anyagi érdekeink 
tekintetében nem foglal magában semmit, a mi a 
nemzet önálló közgazdasági kifejlődését, állam
háztartásunk nemzeti irányú szervezhetését, s az 
e tekintetekbeni szabad rendelkezési jogunkat le-
hetlenitené, vagy csorbitaná. (Helyeslés) Sőt in
kább e téren is annyit biztosit számunkra, hogy 
a szó teljes értelmében úrrá és gazdává leszünk 
saját házunkban, és kezünkre jut mindaz, a mi 
szükséges, hogy hazánk közgazdaságilag is erős 
s virágzó álladalommá válhassak. 
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E nézpontokból kiindulva, egész terjedelmé
ben a majoritás javaslatát fogadom el, és ajánlom 
a t. háznak figyelmébe. (Elérik tetszés és helyeslés a 
jobb oldalon.) 

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

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

CIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 23-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Oroszhegyi Szabó Józsa térvénye magyar konzulságok fölállítása iránt Törökországban ; ba
ranyai községeké maradványföldi kamatok fizetése alóli fölmentésök iránt; Bogáros községé dohányültethetésért; a Pelegrin testvérek 
panasza Mai'só Pál és Korányi Károly ügyvédek ellen. A pénzügyminiszter jelenti Gödöllő megvételét a magyar koronajavak közé. A 
67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. A kormány felel a szerb határon állítólag öszpontositott hadak iránti kérdésre. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért,; később 
Andrássy Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésöket folytatni. A tegnapi ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a marczius 
2 2-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományokat 
fogom bemutatni. 

Oroszhegyi Szabó Józsa Ciprus szigetbeli ot-
toman ezredorvos, a külföldön tartózkodó magyar
honi alattvalók érdekei tekintetéből a szomszéd ke
leti birodalomban magyar consulatusok fölállítá
sát kéri elhatározni. 

Baranyamegyei Egerszeg, Monyorosd, Ten-
gericz . Babarcz, Szőkös , és Hegy-Szent-Márton 
községek bírái az üszögi urodalomban, községei
ket a maradványföldek után kivetett kamatok meg
fizetése alól kéri fölmentetni. 

Torontálmegyei Bogáros községe 200 hold 
dohány ültetését kéri megengedtetni. 

Pelegrin István, János sat. hét osztozatían s 
részben kiskorú testvérek, abaujmegyei csécsi la
kosok, Marsó Pál szepsi ügyvéd, jelenleg torna
megyei törvényszéki ülnök és Korányi Károly kas
sai ügyvéd által, Sándor István elleni 21 ft. tőke 
behajtásánál kizsarolt 118 ft. ügyvédi dij és per

költség, a mellett az elveszett 21 ft. tőke, 33 ft. 
95 kr. saját költségeiket rajtok megvétetni, ellenök 
s esetleg társaik ellen nyomozást rendelni, s őket 
megfenyíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter úr akar 
előterjesztést tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A magyar pénzügyek kezelését átvéve, kötelessé
gemnek ismertem a magyar szent korona vagyoni 
állásáról magamnak kellő tudomást szerezni. Ezen 
alkalommal tudomásomra jött azon körülmény, 
hogy a koronái uradalmak után, az urbériség meg
váltása, szőlődézsmaváltság és egyéb értékesíté
sek fejében, nevezetes összegek folytak be és fog
nak befolyni, melyek nagyrészt föídtehermente-
sitési kötvényekben helyeztetnek el. Miután a ha
zai törvények a koronái javak állomanyainak sér
tetlen megőrzését rendelik: hogy ezen, a koronái 
vagyonhoz tartozó érték, mely előbb ingatlan bir
tok természetét viselte, ezen természetét vissza
nyerje : ő felségéhez tett alázatos fölterjesztés foly
tán, ő felsége kegyesen elrendelni méltóztatott, 
hogy mindazon tőkeérték, mely koronái jószágok 
után befolyt, vagy ezután be fogna folyni, ingat
lanban helyeztessék el. (Átalános élénk tetszés.) 

Gondoskodni kellett ennélfogva egy urada
lom szerzéséről, mely czélból alkudozásba bocsát
koztam a londoni „General Company for the pro-
motion of Land credit" meghatalmazottjával a 
Pesthez közel fekvő és jelenben Pesthez vasút ál-



CIX. OBSZÁGOS ÜLÉS, (Marcz. 23. 1867.) 33 

tal kapcsolt gödöllői urodalom megvétele iránt; 
(Élénk tetszés) miután ezen 29,290 holdat tartal
mazó, tehát 2 '/5 négyszög mértföldet tevő, kiter
jedt kastélylyal ellátott, jól fölszerelt és nevezetes 
mellékjövedelemmel biró uradalom megvételét, a 
kialkudott 1.840,000 ft o. é. és bankjegyekben, 
ezélszerünek és hasznosnak véltem, ezen nézete
met a minisztériumnak előadván, az azt magáévá 
tévé. A minisztérium ezen javaslatát ő felségének 
folterjesztvén, ő felsége ezen uradalom megvételét 
engedélyezni méltóztatott, azon kikötéssel, hogy 
a vételár lerovására fordíttassanak mind azon tőke
értékek, melyek a koronái uradalmakból már ed
dig befolytak vagy még ezután fognak befoly
ni ; (Átalános tetszés) továbbá, hogy a miniszté
rium a koronái vagyonban történt ezen változást 
az országgyűlésnek bejelentse, és a koronái va
gyonnak ezen földbh'tokban növekvése annak ide
jében beezikkelyeztessék. (Elénk helyeslés.) 

Ezek folytán van szerencsém a tisztelt ház
nak kijelenteni, hogy a tegnapi napon a magyar 
szent korona számára a gödöllői uradalom megvé
tetett. (Elénk tetszés) Áll pedig ezen uradalom Gö
döllő, Kerepes, Dány, Isaszeg helységekből és az 
egerszegi, besnyó'i, balati. szentgyörgyi, nyír
egyházi, szentkirályi és bagi pusztákból. A vétel 
kiterjed minden beruházásokra, függő termésre, ne
vezetes mellékjövedelmekre, a melyek évi bére 
húszezer forintot halad, ingóságokra, melyek közt 
legnevezetesb a 12,000 darabból álló birka-ál
lomány, 

A minisztérium annak idejében föl fogja a 
tisztelt házat kérni az iránt, hogy a gödöllői urada
lom, mint a magyar korona elidegenithetlen bir
toka, törvénykönyvünkbe beigtattassék. A minisz
térium eziránt a törvényjavaslatotbeadandja. (Áta
lános élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Most a 67-es munkálat fölött foly
tatjuk a tanácskozásokat. 

Dimitrievics Milos jegyző: Qhyczy Ig-
nácz! 

GhyCZy I g n á c z : T. ház! Hazánk történeté
nek három utolsó századában veres fonalként vo
nulnak át azon kisérletek, melyek alkotmányának 
és függetlenségének megsemmisítésére voltak irá
nyozva. E kisérletek nem egyszer nyiltan, egye
nesen tétettek, de mindannyiszor alkalmid szolgál
tak a nemzetnek megsértett jogainak — ha kellett— 
nyílt ellenszegüléssel is védelmére kelni. Számo
sabbak és veszélyesbek voltak azonban azok, me
lyek titkon és alattomosan intéztettek az alkotmány 
és függetlenség aláásására. Mert ily esetekben a 
kormány törvény szabta formái megtartattak 
ugyan, közegeinek azonban a lendület idegen, a 
kormány törvényes körén kívül álló tényezők által 
adatván, a népnek túlnyomó nagy többsége a kor-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IV. 

mány gépezetének a szabott módon működése ál
tal megnyugtatva, azt pedig, mi a színfalak mögött 
rejlik, nem ismerve, évek hosszú során át, az al
kotmányt és függetlenséget még akkor is teljes ép
ségben fenállóknak hitte, midőn azok már aláásva 
és alapjaikban is meg voltak ingatva. 

Messze vezetne és vissza is élnék a t. ház tü
relmével, ha, az imént mondottak illustratiójára, e 
századok történetének részletes fejlődésébe eresz
kedném. Kell azonban, hogy megemlékezzem egy, 
hazánk nemzetközi állására legnagyobb befolyást 
gyakorolt eseményről, mely bár apáink figyelmét 
egészen ki nem kerülte is, általok mégis fontossá
gához képest eléggé méltányolva nem volt: értem 
az ausztriai császári czimnek akkori felséges ural
kodónk általi fölvételét 1804-ben, és azzal össze
függésben az osztrák birodalom megalakítását 
1806-ban. Mert a felséges uralkodó ház által bir
tokolt országok összességére vonatkozólag a politi
kai életbe ezidő óta átment azon elnevezést: „auszt
riai birodalom" a bécsi kormány fölhasználta 
arra, hogy az örökös tartományokban szintúgy, 
mint a viszonyainkkal vagy épen nem, vagy csak 
igen felületesen ismerős külföldön azon téves esz
mét Igyekezzék terjeszteni, hogy a birodalom meg
alakulása a magyar álladalom önállását és függet
lenségét paralyzálta s nullificálta, az a birodalomba' 
beolvasztva, és a politikailag önálló és független 
államok sorából ki van törölve, ki van szorirva; s e 
törekvésnek — daczára annak, hogy az 1804 aug. 
17-dikei kibocsátvány hazánk jogait, törvényeit és 
alkotmányát biztositván, a magyar sz. korona or
szágainak államjogi állása előbbi állapotában vál
tozatlanul megmaradt , és hogy az 1806 sept. 
7-dikei manifestumban azok még csak fölemlítve 
sincsenek, hogy az ország azt, hogy része legyen 
a birodalomnak, soha el nem ismerte, az ellen 
minden alkalommal tiltakozott, az tehát jogos alap
pal, teljességgel nem bír — e törekvésnek, mondom, 
eredménye mégis volt annyiban, a mennyiben 
tény, hogy míg hazánkat csak a múlt századokban 
is az európai önálló és független államok közé so
rozva találjuk, királyának az európai hatalmassá
gok hadat nem egyszer üzentek, követei az 
1748-diki aacheni és 1701-diki slstovi békeköté
sekben részt vettek, a politikai élet hasonló nyil-
vánulására 1804-en innen többé nem akadunk. 

Az 1848-diki törvények által kívánt a nemzet 
e bajain segíteni, bevágni az útját azon alkotmá
nyára és függetlenségére veszélyes kísérleteknek, 
helyreigazítani ezen téves fölfogást és azért föl
szabadítani kormányát a rá nehezedett idegen 11-
dércz nyomásától, megismertetni Európát minősé
gével és természetével azon kapcsolatnak , mely 
hazánk és a b i roda^m közt a fejedelem személyé
nek ugyanazonosságánál fogva fenáll, és így nyíl-



34 CIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 23. 1867.) 

vánvalóvá tenni, hogy arra nézve IH-dik Károly
nak 1713-dikiedictuma, bár azt híresztelni még ma 
is szeretik, érvény nyel nem bir, hanem pragmatica 
sanctióját egyedül a reál-uniót nem ismerő 1 723-
dik évi I. és II-dik t. czikkek képezik. 

Ezen törvényeknek fejlődése azonban mega
kasztatott, mielőtt hatást akár egy, akár más irány
ban gyakorolhattak, s bekövetkeztek a szenvedés, 
tűrés és hallgatás keserű napjai, melyek 18 évnek 
lefolyása alatt csak egyszer szakadtak meg, s akkor 
is rövid ugyan, de a végre mégis elégséges időre, 
hogy 1861-diki két rendbeli fölirataiban megír
hassa a nemzet 48-diki törvényeinek magya
rázatát. 

Midőn tehát most ő felségének fejedelmi böl-
esesége és igazságszeretete bennünket az alkot
mány visszaállításának küszöbére vezetett, és így 
nem csak lehetővé, de kötelességünkké is vált föl
fogni a fonalat ott, a hol az 18 évvel ezelőtt meg
szakadt : csak ezen kötelességemnek vélek megfe
lelni, ha a napi renden lévő tárgyhoz hozzá szólani 
bátorkodván, kijelentem, hogy az imént fejtege
tettek nyomán a 67-es bizottság kisebbségének vé
leményét pártolom: pártolom pedig azért, mert bár 
a pragmatica sanetióból, mint elfogadott közös alap
ból, indul is ki, annak a kelletinél tágabb értelmet 
nem tulajdonit, abból oly következtetéseket nem 
von le, melyek közjogunk szempontjából meg nem 
állhatnak; nem ismer közös ügyeket, csak közös ér
dekeket ; nem közös minisztériumot, delegatiót, és 
mégis megfelel a gyakorlati czélszerüség igényeinek 
is annyiban, a mennyiben kimutatja az utat az 
egyértelmüleg eldöntendő ügyeknek esetről esetre 
leendő elintézésére; a védelem eszközeit, a kül- és 
hadügy vezérletét, az ország hadserege jogosult lé
tezésének kimondása mellett, a közös fejedelem 
kezébe teszi ugyan le, minden egyéb államügyeket 
azonban saját töi'vényhozásának és alkotmányának 
tart fen; gondoskodik végre arról, hogy hazánk 
a külföld előtt is képviselve legyen úgy, mint azt 
történelmi múltja és koronájának fénye megkívánja; 
mind ezek által pedig kifejezést ád azon elévül-
hetlen jogos igénynek, tudatni Európával, hogy él, 
élni akar, és elfoglalni azon helyet, mely őt ál
lamai sorában századok óta megilleti. (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bujanovics Sándor! 
BujanOVicS Sándor : Tisztelt ház! Két sza

kaszát különböztetem én meg országgyűlési tevé
kenységünknek : egyik a már szerencsésen megha
ladott védelmi ; a másik , melynek köszöbén a 
képviseló'káz jelenleg áll, az alkotás stádiuma; — 
és valamint a védelmi téren az egyedüli álláspont, 
melyhez ragaszkodnunk lehetett és kellett, kizáró
lag a törvényes jogi álláspont volt, úgy nem 
habozom kijelenteni, miszerint az alkotás terén „a 

jogi alap megóvása mellett, én a czélszerüségi po
litikai szempontokat, egyéni meggyőződésem meg
állapításánál, irányadóknak ismerem el. 

E két szempontból ítélem én meg állásunkat, 
} föladatunkat: alkotmányunk visszaállítása és biz

tosításának törvényes, és a birodalmi kapcsolat
ból folyó mellőzhetlen exigentiák tekintetet érdem
lő politikai szempo ntjából; és a felelősség első 
sorban állami önállásunk megóvása, másod vo
nalban az ausztriai birodalom alkotmányos recon-
stitutiója irányában terhel. 

A közös ügyek kérdése azon főfontosságu 
momentum, melynél az általam elfogadott szem
pontok iránt kitűnő tekintettel, gondos figyelem
mel kell viseltetnünk. 

Fentartanunk és biztositanunk^llami önálló
ságunkat, és számba vennünk a birodalmi kapcso
latból folyó, tagadhatatlanul létező közös viszo
nyoknak, a birodalom alkotmányos kormányzata 
által szükségkép megváltozott kezelési módját: ez 
a jelen nehéz föladata; és kétség kivül nem annyi
ra a j o g , mint a czélszerüség, az állampolitika 
kérdése. 

A közösügyi bizottság többségének előttünk 
fekvő javaslata nézetem szerint a föladatot meg
nyugtatókig oldja meg ; félre nem ismerhető czélja 
ezen javaslatnak, a birodalmi kapcsolat fentartása 
mellett, állami életünk biztosítása az alkotmányos 
asztriai birodalomban. 

Az állami kapocs fentartása, a múltnak vajmi 
kevéssé biztató tévedései és káros balfogásai da
czára . számba sem véve ezen kapocs törvényes 
természetét, helyzetünknél fogva, melyet az euró
pai népcsaládban, geneticailag és földrajzilag elfog
lalunk, egyaránt kívánatos és szükséges. T. képvise
lőtársunk Jókai Mór,mlnap tartott előadásában,a töb -
bi között hazánk teljes, önálló, független fenállása 
lehetőségét, szerencsés földrajzi helyzetünkből kö
vetkezteti ; az én meggyőződé sem szerint, valamint 
hazánk népiségi viszonyai, és független önálló ál
lami alkalulásra kedvezőtlen földrajzi helyzete, 
elődeinket már a múltban szövetkezésre ösztönöz
ték; ugyané tényezők jelenleg is szorosabb szö
vetkezésre, és lényegesen a nyugatra utalnak. Az 
állami kapocs föntartása mélyen érzett politikai 
szükségességétől áthatva, föladatunk nem ezen ka
pocs gyengítése és lazítása, de inkább állami éle
tünknek ezen kapcsolat korlátai közti biztosítására 
irányul. 

A régi formák között ez már alig lehetséges; 
a haladó kor mellőzhetlen igényei és kívánalmai, 
s a lajtántuli népek alkotmányos kormányzata 
szükségkép uj formákat ad ezen állami kapocsnak, 
s bár e formák ellentéteseknek, összeférhet etlenek-

1 nek látszanak önállóságunkkal és a lkotmányunk-
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kai, azok valóságban csak az alkotmányosság ter
mészetes folyományai. 

Igaz, ismeretlen volt a közös ügyek kérdése 
a múltban közjogunk terén, de ismeretlen csak 
azért, mert, hazánknak többször nyilvánult meleg 
óhajtása daczára, a lajtántuli népek alkotmányos 
kormányzata elődeink alatt soha életbe nem lé
pett, s ennek folytán a közös ügyek meghatározá
sának szüksége múltban soha fen nem forgott. Né
zetem szerint azonban, midőn a közös ügyeket 
körvonalozzuk és alkotmányos kezelésöknek mó
dozatát megállapítjuk, nem állítunk föl uj alapokat, 
nem teremtünk uj viszonyokat, de építünk, fejlesz
tünk a helyzet kényszerűségénél fogva, a törvé
nyeinkben gyökerező és az alkotmányos szabad
ság elvein nyugvó alapokon, és teszszük ezt nem
zeti és közgazdasági, eddig elhanyagolt érdekeink 
megóvása tekintetéből. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Mig a törvény terén állunk, némely közös 
ügyek létezését, mint az alaptörvényeink által i 
megállapított állami kapcsolat jogi és természetes | 
folyományát, el kell ismernünk, a mint hogy el is j 
ösmerjük. De ezen közös ügyeken kívül, a polgá-
rosult népek anyagi és szellemi érdekközössége i 
mai fejlett állapotában, az ipar és kereskedelem [ 
terén kölcsönösen visszaható ezerszeres összeköt- | 
tetések közös érdekeket szültek «- melyeknek föl
bontása, rideg elzárkózás általi mellőzése, anyagi 
érdekeink veszélyeztetése nélkül, alig lehetséges, 
melyeknek tovább fejlesztése és fentartása anyagi 
érdekeink fölvirágoztatása szempontjából okvetle
nül szükséges. 

Nem bocsátkozva, a vitatkozás jelenlegi átalá-
nos stádiumában, ezen ügyek és érdekek szabatos 
körvonalozásába, de létezésüket elismerve, az al
kotmányos szabadság és szabadelvüség vezérelvei
nél fogva lehetetlen mást óhaj tanom, mint hogy ezen 
ügyek kezelésére minden érdekelt és jogilag hi
vatott tényezők alkotmányosan közreműködjenek. 

Természetes következménye ez a lajtántuli né
pek alkotmányos kormányzatának, melyben én sa
ját alkotmányunk legszilárdabb támaszát, biztosi
tékát vélem föltalálni; s mit a házban elvileg mind
nyájan óhajtunk, mit hazánk törvényhozása több 
izben ki is fejtett, annak én gyakorlati következ
ményeit is szívesen elismerem: értem a szabatosan 
körvonalozott közös ügyeknek, az egyenjogosult-
ság alapján, kölcsönös megegyezés utján megálla
pított alkotmányos kezelését, mely kezelésben én 
nem jogföladást, jogvesztést, de jogszerzést, jog
biztositást látok. (Ellenmodás a bal oldalon.') Ismé
telve mondom, jogbiztositást, jogszerzést látok, 
biztosittatván a közjogi állásunk, földrajzi helyze
tünk és kiterjedésünk fontosságánál fogva ben- ] 
nünket méltán és jogilag is megillető hathatós be-1 
folyásunk azon nagyfontosságú közös állami és! 

nemzetközi ügyekre nézve, melyek elintézésére a 
múltban befolyásunk, corpus jurisunk lapjainak 
holt betűi kivételével, a gyakorlatban semmis, 
v a g y i g e n csekély vala. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
De ha ezen közös ügyek elintézésére befolyásunk 
súlyának mérlegbe vetését, mint bemiünkat jogi
lag is megilletó't, méltán vindicáljuk, lehetetlen a 
lajtántuli népeket ezek elintézéséből kizárni akar
nunk: hiszen kirekesztésük által, ezen ügyek közö
sek lévén, irányukban vagy kényuralmi elvet állí
tanánk föl, vagy elszigeteltségi és különválási ál
lást foglalnánk el, a mi pedig érdekeinkkel bizo
nyára össze nem fér. 

A föladat tehát, a közös ügyek elismerése és 
alkotmányos kezelésök szükségességének megál
lapítása után, ezen kezelés oly módozatának meg
határozása, mely által, állami önállásunk megóvá
sa mellett, az alkotmányos fejlődés a birodalom 
mindkét felében, egymástól függetlenül, lehetővé, 
hatalmi állásunk szilárddá, és azon állami kapocs, 
mely mindnyájunkat egy fejedelem kormánya 
alatt egyesit, mindnyájunkra nézve előnyössé, 
kedvessé, s egyszersmind azon szerencsétlen ha
gyományos politikai irány, mely minden sikeret-
lensége daczára, a kivihetetlen sajátszerű varázsá
nál fogva ellenünkben a múltban századokon át 
következetesen alkalmaztatott a birodalomnak 
öszpontositása, egybeolvasztásunk általi egysége
sítése, az alkotmányosság leple alatt is lehetetlen
né váljék. 

Elismerem, hogy ezen módozat helyes elta
lálása és megállapítása a megoldásra váró föladat 
legnehezebb, legtöbb óvatosságot igénylő pontja; 
ez azon pont, melynek hibás megoldása állami ön-
állásunkat legkönnyebben, koczkáztatbatja: azért fi
gyelmünket kiválólag arra kell irányoznunk, ne
hogy a közös ügyek intézésére szerzendő befo
lyásunk árán állami önállóságunk veszélyez
tessék. 

A közös ügyek iránt kiküldött bizottság több
sége munkálatának fő érdemét én épen abban talá
lom, hogy e két, látszólag egymással ellenkező 
eszmét szerencsésen kiegyezteti: mig a dualismns 
és paritás elvének szigorú alkalmazása által, befo
lyásunk méltányos és jogos arányban biztosíttatik. 
addig a delegatiók eszméjének fölállítása által ál
lami önállóságunk csak újból kimondatik és szilár-
dittatik. A delegatió eszméjében én veszélyt nem 
látok, mert annak hatásköre különben is szorosan 
meghatározott kormányzati tárgyakra szoritkoz-
kozván, él bennem nemzetem irányában annyi bi
zalom, hogy azon kétszeres választási retortán 
átment testületet , mely hazánk nevében fog 
a közös ügyekre nézve intézkedni, melyet az er
kölcsi felelősség roppant súlya kötelezend . 
él bennem, mondom, azon biztos hit, hogy ezen 

5* 
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testület nem foghat nemzetellenes irányban mű
ködni. 

Méltánylom, bár nem osztom azon aggodal
makat , melyek e kérdés körül fölmerültek: ál
lami önállóságunk megóvása iránti féltékenység 
azon tiszteletreméltó és általam is hőn ápolt érze
lem, melyből ezen aggodalmak esiráznak. A leg
szebb elveken nyugvó elmélet valódi értelmét, 
gyakorlati horderejét az élet határozza meg, s ez 
vajmi könnyen meghazudtolja a legtökéletesebb 
elméletet i s : azért az alkotásnál kiválóan a politi
kai élet terén soha sem káros az óvatosság, a félté
kenység bizonyos foka. De valamint az óvatosság 
minden haladás szükséges előkészítője, ugy a túl
ságos féltékenység minden szabadabb, gyorsabb 
fejlődés, rideg, áthághatlan akadálya. 

Nekem,a múltból merített tanulságaim követ
keztében, a jövőre nézve ezen többségi munkálat 
elfogadása tekintetében nincsenek aggodalmaim. 
Ha a történelem tanúsága szerint Magyarország 
népeinek alkotmányos érzülete és SZÍVÓS kitartása — 
gyakran ellenséges kormányféríiai, mindig el
lenséges politikai irányzat ellenében — képes volt 
századokon át megtartani, megvédeni alkotmányát, 
önállóságát: nem kétlem, hogy most, midőn a 
viszonyok hatalma a birodalom súlypontját szük
ségkép Magyarországra ruházza, közjogi fontossá
gát fokozza, midőn azon elvi ellentét, mely az 
alkotmányos Magyarország és absolut irányú 
bécsi kormány közt fenállott és minden nemzeti 
fejlődést megakadályozott, midőn ezen elvi ellen
tét végleg megszűnt, nem kétlem, hogy Magyar
ország, kiterjesztett alkotmánya teljes élvezetében, 
felelős kormányával élén, könnyebben, biztosab
ban meg fogja tudni védeni önállóságát minden 
csapás ellen. (Helyeslés a jobb oldalról.) 

Fő alapelve a közös ügyi bizottság többsége 
javaslatának, itt is, a Lajtán tul IS. R valódi alkot
mányosság, s ez fokozni fogja a birodalom népei
nek érdekegységét. Közös erővel fogunk a jövő
ben visszautasítani minden alkotmányellenes táma
dást ; minmagunkban bízva. törvényeinkre hi
vatkozva, ugy mint eddig, ezentúl is el fogunk 
hárítani minden, önállóságunk ellen intézett csa
pást. Veszély csak úgy érhetné nemzetünket is, a 
lajtántúli népeket is , ha egyenetlenkedve, nem 
oldanók meg megnyugtatókig az annyi bajt oko
zott, életműködésünkön rágódó közjogi viszálya
inkat. 

Föladatunk és felelősségünk teljes tudata, 
hazánk és a birodalom mellőzhetlen érdeke, a kor 
intő szava egyaránt ösztönöz arra, hogy a múlt 
keserű emlékeit feledve, és azokon mindkét rész
ről okulva, sürgetöleg járuljunk azon alkotmányos 
épület fölállitásához, mely a korunkban oly köny-
nyen keletkezhető viharokkal bátran daczolva, 

úgy nekünk, mint a lajtántúíi népeknek is, biz
tos menhelyül szolgáljon. 

Mindezek meggyőződésemnél fogva így 
állván ; 

minthogy a közös ügyeket, mint az alaptör
vényeink által megállapított állami kapocsnak jogi 
és természetes folyományait elismerem ; 

minthogy ezen közös ügyek, és az érdeke
inkből folyó közös ügyek alkotmányos kezelését, 
és elintézésökre nézve az érdekelt és jogilag hivat
kozott tényezők egyenjogú befolyását az alkot
mányosság vezérelveinél fogva szükségesnek elis
merem • • 

minthogy a paritás elvének alkalmazása ál
tal befolyásunk megóvását, a delegatió eszméje 
által állami önállásunkat biztosítva látom ; 

minthogy az alkotmányos élet fejlődését, 
anyagi és szellemi ereje gyarapodását, a birodalom 
mindkét felében egyiránt óhajtom; 

minthogy mindezt a közös ügyi bizottság 
többsége javaslatának elfogadása által elérhetőnek 
vélem: azt a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Bónis Sámuel! 
(Halljuk !j 

BÓniS S á m u e l : Bírnék bár a szónoklatnak 
szivet és értelmet megragadó hatalmával, a jelen, 
szőnyegen levő tárgy vitatásánál azzal nem élnék, 
mert azt tartom , hogy a jelen kérdést nem föllel
kesüléssel, hanem higgadt és elfogulatlan észlelés ut
ján lehet csak szerencsésen megoldani. (Helyeslés.) 
Alkotmányos életünknek egy olyan pontjához ju
tottunk, hol a követendő ösvény megválasztásánál, 
ha akár a föllelkesedés paroxismusának, akár a 
határozatlanság dermesztő hidegének adunk befo
lyást, egyaránt káros hatása lesz annak, (ügy van!) 

Előttünk ez ösvény követésére három útmu
tató tétetett a ház asztalára. Az egyik a 67-es bi
zottság többségének munkálata, a másik a kisebb
ség véleménye, és a harmadik azon indítvány, melyet 
Madarász J . és több képviselőtársaink aláirtak. 
Igyekezni fogok az észlelés hideg szemüvegén 
ezen előttünk fekvő munkálatokat megvizsgálni, 
és vizsgálatom eredményét, midőn szóval fölfej
tem a t. ház előtt, igyekezni fogok előadásomban 
azon higgadt modort követni, a melyet a tárgy 
fontossága igényel, igyekezni fogok a várakozó 
haza irányában, kényes helyzetünkre figyelve, 
azon óvatossággal élni, mely a tárgy fontosságá
nál szükséges. 

Azt tartom, kötelessége a képviselőnek, ha 
véleménye valamelyik tervvel meg nem egyez, 
azt nyíltan előadni. Előadhatja véleményét a nél
kül, hogy a tervezőt ez által hazafiatlansággal vá
dolná; megmondhatja, hogy ez vagy ama terv 
hazánk függetlenségét veszélyezteti, és megmond-
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hatja ezt a nélkül, hogy mondataiból azon logikai 
következtetés folyna ki, melyet Bánó J. képviselő 
társunk fölállított. O ugyanis azt állította, hogy 
ha az fölállitta tik, hogy ez a haza függetlenségét 
veszélyezteti, azok, a kik e terv pártolói, a haza 
ellenségei. Megvallom, e következtetést én soha 
helyesnek nem tartom. Ezen logikai következte
tésnek csak akkor volna helye, ha az emberek 
csalhatatlanok volnának. Ha fölteszünk egy csal
hatatlan embert, és annak tervét veszszük szem
üveg alá, elmondhatjuk, ha az ő terve rósz, 
hogy ő ellensége a hazának. mivel csalhatatlan 
lévén, akaratában rejlik a terv roszasága. Véges 
embereknél ily logikai következtetést vonni nem 
lehet, nem szabad. (Helyeslés.) Ilyen logikai kö
vetkeztetés, hogy legkevesebbet mondjak, nem fér 
össze a keresztyéni türelemmel. Ezt a logikát a 
bal oldal soha logikájának el nem fogadhatja. {He
lyeslés) Az ily logika a többség irányában gyűlö
letet, a kisebbség irányában üldözést, s ha a több
séggel a hatalom is párosulna, máglyát vonna 
maga után. (Ügy van!) 

Fölszólalok tehát, fölszólalok azért, mert kö
telességemnek tartom fölszólalni; fölszólalok azért, 
mivel szükségesnek tartom, hogy az ellenvéle
ménynek is fölszólaljanak. 

Maga t. barátom Bánó József azt monda: 
vagy lesz ebből a tervből törvény, vagy nem. 
Maga is coneedálja : lehet eset, hogy törvény 
belőle nem lesz. Én is azt mondom, úgy áll a 
dolog : vagy lesz belőle törvény, vagy nem. Ha 
lesz belőle törvény, tisztelni fogom azt azon tisz
telettel, melylyel a fenálló törvények irányában kö
telesek vagyunk. S ha hazám alkotmányos fáját 
lombositja, akkor áldani fogom azokat, a kik e 
törvényt létre hozták. Ha ezen törvény mellett 
hazám fája elsatnyul, igyekezni fogok ezen tör
vényt, ha még akkor birok a törvényhozásnál leg
kisebb befolyással, megváltoztatni. Ha ez létre nem 
jő, ha törvénynyé nem lesz, jelen fölszólásunknak 
legalább meglesz azon haszna, hogy miután akkor, 
mint ő maga is állította, ott leszünk, a hol vol
tunk, azaz egy uj kiegyezkedési kísérlet pontján, 
meglesz, mondom, az a haszna, hogy megmutatja 
a hazának azt a pontot, melyre állani kell. 

Ezek azok, mikkel körvonalozni akartam 
azon módot, melyet fölszólalásomban követni fo
gok. Most a tárgy érdemére térek. (Halljuk!) 

Egyetértek b. Eötvös képviselő és miniszter 
úrral abban , hogy szükséges legelsőben a kér
dést tisztába hozni, ha vajon szükséges-e az 1848. 
III . t. ez. 13. §-ban értelmet nyert közérdekeket 
bővebben praecisirozni, szükséges-e azoknak keze
lési módját megállapítani? Ez, vélekedésem sze
rint, többé nem kéi-dés; ebben határozott a ház, 
határozata folytán munkálkodott a 67-es bizott

ság. Ezen munkálat eredménye, és a kisebbség 
véleménye, s az ezzel kapcsolatban levő indítvá
nya Madarász József képviselő társunknak tétetett 
a ház asztalára. Tulajdonképen tehát az a kérdés: 
vajon a részletes tanácskozás alapjául a ház előtt 
tárgyalás alá kitűzött három munkálat közül me
lyiket fogadjuk el ? Hogy választásunknál szeren
csések lehessünk és szerencsésen határozhassunk, 
szükséges, vélekedésem szerint, legelsőben prae-
cisiroznunk azt, mire volt tulajdonképen az a 67-es 
bizottság kiküldve? 

Azon 67-es bizottság, vélekedésem szerint 
arra volt kiküldve, hogy a 48-ki törvények II I . 
t. ez. 13-ik szakaszában kifejezést nyert közös 
érdekeket bővebben praecisirozza, és azoknak ke
zelési módjára nézve részletes véleményt adjon. 

Ezen kérdések praecisirozása szükséges volt 
azért, mivel az ország szükségét látta annak, hogy 
a pragmatica sanctió értelmében fenálló, haza és 
trón közötti frigy tovább is fenálIhasson, hogy a 
pragmatica sanctióban kifejtett együttbirtoklásra 
és az ebből folyó kölcsönös védelemre mód és esz
köz nyújtassák. Ez volt, és nem egyéb, a bizott
ság kiküldésének czélja. Hogy a választásnál sze
rencsések lehessünk, szükséges meo-vizsgálnunk, 
vajon a három munkálat közül melyik közelíti 
meg legszerencsésebben a czélt? Szükséges meg
vizsgálnunk azt is , vajon ezen munkálatok egyike 
vagv másika nem ment-e tul az elébe szabott ha-
táron? Es ha a határon tulment, szükséges meg
vizsgálnunk azt is, vajon minő elkerülhetlcn szük
ségesség birta a bizottságot arra, hogy e határon 
tulmenjen ? Ezt kisértendern meg rövid beszé
demben előadni. (Halljuk!) 

A 67-es bizottság munkálatával egy kapcso
latban beadott indítványra Madarász képviselő
társamnak löviden csak annyit mondok, hogy 
arra nézve véleményemet tökéletesen kifejezte 
Tisza Kálmán képviselőtársam, s annak bővebb 
részletezésébe nem bocsátkozom. A mi a 67-es bi
zottság többségének véleményét illeti. én felőle 
azon véleményben vagyok, hogy a kérdés meg
oldásánál a bizottság többsége a határon tulment, 
mely elébe szabatott: mert a helyett, hogy megkí
sértette volna a 48-ki törvények III . t. czikkének 
13. §-a részletezését és a kezelési mód meghatá
rozását a pragmatica sanctió nyomán, projectéi 
egy ujabb frigyet, mely többé nem a personál 
unión alapszik, egy ujabb frigyet, mely frigy ő 
felsége örökös tartományai ós Magyarország kö
zött szándékoltatik köttetni. Midőn ezen projectu-
mot tette, azt hiszem, hogy a szükségesség vitte 
rá, hogy azt tegye; de lássuk azon szükségessé
get, mely egy uj frigy létrehozatalát parancsolja, 
egy oly frigy létrehozatalát, mely körül, megval
lom, igen aggódva kell eljárnunk: mert minden 
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szerződésnek természetes kelléke az, hogy a szer
ződés a felek közös megnyugvását birja; mi pedig 
még a másik fél nyilatkozatát eddig nem tudjuk; 
és mindaddig, mig azt nem tudjuk, igen természe
tes, hogy ezen szerződés csak projeetum marad, s 
hogy igen óvakodva kell eljárnunk, mert a mint 
tegnap hallottam, ezen szerződési projeetum még 
csak kezdete a kezdetnek. 

És ha már a kezdetben kénytelenek vagyunk 
az opportunitás szempontjából föladni némely 
közjogunkat, vajon, kérdem, később nem fogunk-e 
oda sodortatni, hogy közjogaink közül sokat föl
adjunk ? Ezen aggodalom fogott el engem, s en
nélfogva egy ujabb szerződés létrehozásánál én 
mindig óvatos vagyok. 

Igen sokat hallottam említtetni, hogy hazánk 
geographiai fekvése, hazánk statistikai állása nem 
olyan, hogy Magyarország magában fenállhas-
son: belátták ezt őseink, és időről időre több íz
ben frigyet kötöttek a kölcsönös védelem tekinte
téből. Ezt elismerem ; de ha egy frigy szükséges
ségét belátom, óvakodó vagyok annak megköté
sénél, s különösen szemügyre veszem azt, vajon a 
frigy megkötésénél annyi hasznot nyerek-e,a meny
nyi hasznot viszont adok ? Eddigi frigyeink, hogy 
legszerencsésebbek lettek volna, nem mondhatom. 
Nem mondhatom pedig azért, mert bátran merem 
állítani, hogy Magyarország a maga részéről több 
vér- és pénzáldozatot hozott frigyese mellett, mint 
a mennyi előmenetelt nyert attól. Magában mu
tatja ezt azon körülmény is, hogy frigyesünkkel 
még a fenlévő törvények megtartása fölött is örö
kös harezban kellett lennünk. De azon törvények
nek, melyek megtartása mellett eddig harczoltunk, 
elégtelenségét nem mutatja az, hogy meg nem 
tartattak; s midőn azokon változtatni akarunk, az 
igen rósz argumentum, hogy ha az hozatik föl, 
hogy ezek a törvények nem léptek életbe, és így 
változtatni kell azokon: mert az minden ujonan 
hozandó törvényre is állhat. Énszerintem a törvé
nyek ha jók, meg kell azokat tartani, és nem kell 
azokon változtatni, hanem életbeléptetésükön kell 
igyekezni. Azért én azt mondom, hogy azt a régi 
frigyet, melyet a pragmatica sanctió alapított, a 
personal-uniót föl ne adjuk. 

Annak szükségét látom a mostani európai 
conjuncturák mellett, hogy a kölcsönös védelmet 
és az abból folyó közös érdekeket praecisirozni 
kell ; hanem én azt a personal-unió alapján óhajta
nám praecisirozni, (Helyeslés balról) és megvallom, 
nem látom annak szükségét, hogy azon alapot fél
benhagyva, uj alapra lépjünk. 

Tovább megyek. A többség véleménye túl
lépte a határt, mert a kezelésnél ezen uj frigyből 
származó közös érdekeknek egy oly módját ajánl

ja, mely mód az ország önállóságát némi részben 
korlátolja, t. i. a delegatiókat. 

Mondatik ugyan erről a delegatióról, hogy az 
nem parlament. De kérem, mi tehát? Igaz, hogy 
nem neveztetik parlamentnek; de némely ügyek
ben bir annyi hatalommal, mint a parlament: bir 
határozási joggal, még pedig olyan határozási jog
gal, a melyben Magyarország parlamentjének 
többé szava nem lesz; bir végrehajtó közegekkel, 
még pedig bir felelős végrehajtó közegekkel. S ezen 
közegek kinek felelnek? Felelősek neki. Hol lát
tunk valaha példát alkotmányban arra, hogy a 
minisztérium felelős másnak legyen, mint parla
mentnek? Szerintem tehát, ha nem nevezzük is 
parlamentnek ezen delegatiót, voltaképen az még
is parlament. Ha áll az, a mit itten Bartal György 
barátom mondott, hogy ez kezdete a kezdetnek, és 
visszaemlékezem a múlt ülésszakban tartott igen 
tartalomdus beszédére, és látom, hogy ennek már 
sok pontja beteljesedett : félek tőle, s aggódom, 
hogy ezen delegatió kezdete a kezdetnek, és félek 
hogy parlamentté növi ki magát; közös parlament
nek barátja pedig nem vagyok; s ha közös par
lamentünk lesz, az önállóságunkat, függetlenségün
ket bizonyosan absorbeálni fogja. (Helyeslés balról.) 

Ezek azok, a mikben,gondolom én, hogy tul-
ment a határon véleményében a bizottsági többség. 

Tulment még a határon a többség véleményé
ben, mivel némely olyan tárgyakat is közös keze
lés alá ad, habár ezeket közöseknek maga sem 
mondja, a mely tárgy ak különben a közös érdekek 
közé nem tartoznak. Ilyen a kereskedelem, de ilyen 
különösen a statusadósság. Már kérdem, ha én va
lakinek csak méltányossági szempontból, és nem 
jogi szempontból, kívánom adósságát megosztani, 
hog}^ lehet azt követelni, hogy ezen megosztott, 
általam elvállalt adóssági részlet ővele közösen 
kezeltessék? Hogy lehet ebből a hitelnek jöven
dőreközösségét következtetni? Ez,megvallom,olyan 
kérdés, melytől félek, hogy a helyett, hogy segi-
tenénk mind a trón, mind pedig az országon, jö
vendőnknek ártani fog. Nekem ugyanis az a néze
tem, hogy Magyarországnak és a rajta uralkodó 
felségnek érdekei legjobban megóvhatok ágy, ha 
a magyar pénzügy és a magyar hadügy osztatla
nul kezünkben marad; s bár ez utóbbi tan ellen, 
különösen a hadügyx'e nézve, sokszor hallottam 
azt mondatni, hogy meg nem állhatna ő felsége 
trónja, ha Magyarországnak külön hadserege len-
net": de legyek bár rósz jósló, én azt mondom, hogy 
azon ponton állunk, hogy ő felsége trónját, és ez 
által az együtt országolhatás eszméjét is csak úgy 
ótalmazhatjuk meg, ha Magyarországnak különálló 

I hadserege lesz; úgy ótalmazhatjuk meg, haMagyar-
1 országnak pénzügye önmagáé lesz, és hitele érintet-
' lenül a maga kezében marad. (Elénk helyeslés balról.) 
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Most engedje meg a t. ház. hogy ezeket előre 
bocsátva, véleményemet előadjam a kisebbség vé
leményére nézve. (Mattjuk!) A kisebbség vélemé
nye mindazon kérdésekben, melyek, az 1848. III . 
t. ez. 13. §-a szerint^ mint közös érdekek tekint
hetők, és azoknak kezelési módja iránt részletes 
véleményt ád. Hallottam mondani azt: nem ma
radhatunk a puszta negatió terén. A ki ezen véle
ményt olvasta, nem mondhatja róla, hogy a nega
tió terén áll, mert benne részletes vélemény van 
adva. 

Ezen munkálatban a mellett, hogy ez a ba
jon segíteni igyekszik, fen van tartva a pragrna-
tica sanctió és az azon alapuló personal unió elve. 

Én tehát, ha összehasonlítást teszek a kettő 
között, miután a fenforgó czélnak ez is megfelel, 
régi alapjogainkat nem korlátozza: a kisebbség vé
leményét fogadom el a részletes tárgyalás alapjául. 
(Éljenzés a bal oldalon.) 

TÓth Vilmos j e g y z ő : Szász Károly! 
SzáSZ K á r o l y : T . ház! A vitatkozások ily 

előre haladt pontján, midőn az érvek mindkét ol
dalról nagy részben már ki vannak merítve, csak 
az elmondattakat gyarlóbban ismételni nem akar
va, föl sem szólalnék, ha nem érezném a felelőssé
get, mely egyenkint mindenikünk vállát ily rop
pant fontosságú döntvény előtt terheli, s ha nem 
akarnám világos nyilatkozásom által én is ma
gamra venni belőle az engem illető részt. Igény
telen fölszólalásomat azonban a t. ház s az illető 
képviselőtársaim engedelmével némi szerény polé
mia alakjába öltöztetem a túlsó oldalon fölhozott 
némely érvek ellen, melyeket, midőn megjegyzés 
nélkül nem hagyhatok, azok során alkalmam nyi
lalld magára a tárgyra nézve is előterjesztenem in
dokaimat, melyek engem a bizottsági többség mun
kálatának elfogadására bírtak. 

Magamévá teszem t. képviselőtársam Kegle-
vich Béla gr. azon három követelményét, melye
ket ő a törvényhozáshoz intéz, s melyek szerinte : 
1) a fenálló alkotmány megvédése; 2) annak idősza
konkinti fejlesztése; s 3) a nemzet önfentartásának 
s jövendője biztosításának kötelességérzete. Csak 
hogy, ellenkezőleg a t. képviselő úrral, én épen a 
többségi munkálatot látom olyannak, mely e há
rom igény mindenikének megfelelhet: ez megőrzi 
alkotmányunk lényeges alapelveit, tovább fejleszti 
azt a kor igényei szerint, s egyedüli előttem az 
adott viszonyok közt lehetségesnek látszó mód ön-
fentartásunk s jövőnk biztosítására. Mert — nem 
szólva a harmadik külön indítványról, melyet Ma
darász képviselő úr és társai nyújtottak be, s mely 
e követelményeknek merevül csak elsőjéhez ra
gaszkodik s a más kettőről tudni sem akar — a bi
zottsági kisebbség munkálatában sem látom a czél-
szerüségnek oly előnyeit, nem különösen a kivi-

hetőségnek azon sine qua non-ját, mely engem 
ahhoz hajlandóvá tehetne. Hogy például a részle
tes tárgyalásra tartozó számos lehető kifogások 
közül csak egyet emlitsek, a kisebbségi munkálat 
31-dik pontja arra sem ad semmi választ, mi tör
ténnék akkor, ha az ott emiitett esetben a küldött
ség meg nem egyezhetvén, az eltérő javaslatokat 
további tárgyalás és elhatározás végett a két or
szággyűlés elé terjesztendi, mi történik, mon
dom, ha a két országgyűlés tovább is megmaradna 
előbbi eltérő nézetei mellett ? Igazán ismételhet
ném az ezen házban oly nagy zajt költött, de igen 
alapos kérdést: quid tune'? De nem tartom szük
ségesnek egyenkint czáfolni t. képviselő úr néze
teit, melyekkel a többségi munkálatot ostromolja, 
midőn azok részben önmagokat megezáfolják. 
Igen, mert a t. képviselő úr az olyas szorosb egye
sülést Ausztriával, minőnek ő a többség által javas
lóit módot nevezi, veszélyesnek tartja jövendőnkre 
nézve. S miért? Kétségkivül Ausztriától s annak 
ránk nézve elnyomó hatásától tar t , azaz Auszt
riától , melyről néhány perczczel később maga bi
zonyítgatja, hogy az ily kajicsolat által nemhogy 
erősbbé válnék, mint most, de sőt veszteni fog szi
lárdságából. Én ezt nem mondom: mert napon
kint gyöngülő szövetségesnek ép oly kevéssé akar
nám keresni barátságát, mint olyannak, melynek 
tulnyomóságától félhetnék. Azért akarok a biroda
lom túlsó felével azon paritás alapján szövetkezni, 
melyet a többségi munkálat kijelöl. 

Tisztelt barátom Jókai Mór attól tart, hogy 
„ha a Lajtán tul nem sikerül megalakítani a ré
szünkről tervezett delegatió másik felét: akkor 
azon jogok, melyeket a magyar országgyűlés a 
delegatiókra ruházott, sequestrálva maradnak és 
absolut módon fognak elintéztetni/"' De t. barátom 
aggodalma azonnal megszűnnék, ha figyelmére 
méltatná a többségi munkálat azon alapföltételét, 
mely a 24 és 25-dik pontokban foglaltatik, mi
szerint az egész közösügyi tervezet csak akkor lép 
tettleg életbe, ha mind itt, mind ott teljes és va
lódi alkotmányosság lesz, azaz ha valóban létre 
jön az alkotmányos öszhangzat a birodalom két 
fele között. A magyar országgyűlés még eddig épen 
semmi jogot sem adott át a delegatióknak; s ha a 
kiegyezés létre nem jő, nem is fog a fél-delegatióra 
semmi jogot ruházni, mi aztán sequestrálva ma
radhatna; meg sem alkotandja e fél-delegatiót, 
mert hisz egyedül magával csak nem fog közös 
ügyet csinálni. Hanem igen is fog némely dolgo
kat a delegatiókra bizni akkor, ha a birodalom 
mindkét fele rendben lesz, mi ha be nem követ
keznék, marad minden a régiben. S épen ez bizto
sítékunk ar ra , hogy a kiegyezés létre fog jönni : 
mert, ha mi meggyőződtünk, bogy a birodalom 
közös érdekeit az eddigi határozatlan módon többé 
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czélszerüen intézni nem lehet, bizony meggyőző
dött arról a birodalom túlsó fele is. (Helyeslés) 

Jókai barátom képzelő tehetségének ragyogó 
szülöttei az egész hazával együtt engem is gyakran 
ragadnak bámulatra ; de teremtő lángeszének, 
melylyel a történetet újjáalakítani birja, találé
konysága iránt soha sem viseltettem őszintób bá
mulattal, mint a mióta azt hallottam tőle, hogy 
hazánk geographiai helyzete szerencsés. Az ere
detiséget e mondattól eltagadni nem lehet. Én 
legalább most hallom először. S miután t, bará
tom nem tartá szükségesnek be is bizonyítani, 
szabad legyen nekem igen röviden illustrálnom azt. 
Háromszáz esztendeig a török torkában voltunk, 
s egymagunknak kellé egész Európa helyett mel
lünkön fölfogni kelet tengerhadának szakadatlan 
ostromát — kétségkívül e szerencsés geographiai 
helyzet következtében. Most éjszakon egy óriás 
rémként ólálkodik, s talán ha Halicsra sikerül rá
vetnie medvetalpát, közvetlen kedves szomszédunk 
leend egyik felől; a másik oldalon egy nagy Né
metország tömörül szemeink előtt; a harmadikon a 
délszláv birodalom fenyegető árnyrajzai emelked
nek ki a düledező Porta málló romjainak por-
füstjébol: s mi e három egymással ellentétes hata
lom közé geographiai helyzetünknél fogva olyfor-
mán vagyunk beszorulva, mint a dió a diótörőnek 
két oldala és srófja közé. Kétségkívül ez az a sze
rencsés geographiai helyzet, melynek Jókai bará
tom örvendez; s nem tudom, bámuljam-e vagy iri
gyeljem szerencsés véralkatát, mely szerint épen 
ezen helyzetből meríti egyik érvét arra. hogy 
„Magyarország minden támasz nélkül, maga ere
jén is képes fenállani." Versben .én is irtam valaha 
ilyneműt, (Aialános és élénk tetszés) de itt prózá
ban ennyi okos ember hallatára, ismételni nem 
merném. (Derültség.) Sőt kimondom hitemet, hogy 
e szerencsés geographiai helyzetben három szom
széd közül valamelyiknek szövetségét kellene ke
resnünk még akkor is, ha egyikkel már meg nem 
volna szövetségünk, melyet most csak szorosab
ban akarunk körvonalozni. A harezos jobban ma
gára csatolja fegyverét, paizsát, mikor a csatába 
kell indulnia. 

Nem tehetem, hogy Ivánka Imre képviselő
társam előadására is egy-egy észrevételt ne te
gyek. (Hátijuk!) O azt mondja az államadósságok 
kérdésében, hogy, miután hazánkat azokból jogi
lag semmi sem kötelezi, ő politikai tekintetekből, 
méltányosság alapján kész azokból elvállalni any-
nyit, mennyit Magyarország megbír, de abba bele 
nem egyezik, hogy a más adósságát derüre-borura 
magunkra vegyük. Ezek tulajdon szavai. Nem szó
lalnék föl e kifejezés ellen, ha az csak itt a ház
ban maradna. Mert a ház minden tagjáról tudom, 
hogy jól ismeri a többségi munkálatot, s tudja, 
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hogy az az államadósságok ügyében épen azon 
óvástételekkel jár el, mint Ivánka úr kívánja, és 
épen nem akarja a más adósságát derüre-borura 
elvállalni. De mivel a szó a lapok utján ezer meg 
ezer példányban szétröpül, s olyanokhoz is juthat, 
kik a közösügyi munkálatot nem, vagy nem elég 
figyelemmel olvasták, nem akarnám, hogy valaki 
Ivánka úr gyanúsítása nyomán el találja hinni, 
hogy itt valamely párt az országnak erején fölül 
s derüre-borura akarna adósságot vállalni. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

Venio nunc ad fortissimum viruni, plenissi-
mumque consilii. Tudom én jól , hogy a köz
legényt nem illeti meg az ellenfél vezérével szembe 
szállani, s azért csak egy szerény kérdést intézek 
az én igen tisztelt barátomhoz, Tisza Kálmánhoz. 
(Halljuk!) O többi közt azt monda: a bizottság 
többségének javaslata nagy fontosságú kérdések
ben a határozati jogot oly delegatiókra bizza. a 
melyekben elég lesz az, hogy a hazai tagok közöl 
csak egyetlen egy járuljon a más országok képvi
selőinek szavazásához, és létrejött a határozat, 
mely Magyarországot is kötelezi. Kérdésem ez : 
miért félünk az egyenlő számú két félből álló de-
legatiótól, midőn a legfontosabb ügyek, melyek
ben az határoz, oly természetűek, mikben a biro
dalom két felének érdeke nem csak nem ellenté
tes, sőt ugyanazonos, és nincs semmi ok a miért 
pl. a túlsó fél a mieinkből egy tagot a maga ré
szére minden áron megnyerni oly igen igyekez
nék ? Érteném e félelmet, ha pl. a quota kérdése 
volna bizva a delegatiókra. Ott egyetlen egy, ha
zája érdeke ellen szavazó, milliókra menő kárt 
okozhatna az országnak. De e tárgyat a közös
ügyi tervezet nem bizza a delegatiókra. 

Végül még egy kérdést. Midőn Tisza Kál
mán tisztelt barátom hosszasan bizonyítja a több
ségi munkálat benső ellenmondásait azzal, hogy, 
hátha a delegatiók által netalán megajánlt költ
séghez a katonát nem találná megszavazni az or
szággyűlés : vajon nem felejtette-e el azon egy
szerű és természetes egymásutánt, hogy nem a 
pénzhez szokás a katonát, hanem a megajánlt ka
tonához kell s fogják a költséget megszavazni ? 
(Derültség) s vajon ezen kis anachronismus miatt 
nem roskad-e össze egész okoskodása? (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

S most visszatérve Ivánka Imre képviselőtár
samnak még egy mondatára, arra teendő észrevé
telemmel fejezem be beszédemet. Szerinte az a bi
zonyos hatalom vagy pénz, mely 48-ban hazánkra 
annyi vészt hozott, a reactió most is működik, 
mit az ismeretes hadharancsnoksági rendeletekre 
való hivatkozással is igazol : szükséges azért, 
úgy mond, haa netalán valami válság követke
zik , tömören , consolidált helyzetben lennünk. 
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Tökéletesen osztom nézetét ; de, engedelmével, 
magamnak meritek érvet belőle. Kérdhetném áta-
lában, vajon hiszi-e a kisebbség, hogy tervezete ki
vihető volna s elfogadtatnék a törvényhozás má
sik tényezője által ? (Fölkiáltások a jobb oldalon : 
Igaz!) de nem kérdem, mert Tisza Kálmán beszé
dének vég passussa, mely a többségi munkálat el 
nem fogadása esetére ismét szenvedések bekövet
kezését teszi kilátásba, már megfelelt, „nem"-mel 
felelt meg arra. (Zaj.) 0 ugyan rövidnek hiszi e 
szenvedés korszakát: de hátha mégis azalatt kö
vetkeznék be az Ivánka emiitette válság s az 
zilált, rendezetlen, consolidálatlán helyzetében ta
lálná hazánkat? Én, uraim, európai válságra, uj ál
lamalakulásokra nem speeulálok; de ha speculál-
nék, csak annál szükségesebbnek tartanám követni 
a politikát, melyet most is követek, nehogy a vál
ság készületlen, rendezetlen találja hazámat: mert 
meg vagyok győződve, hogy ha a vihar, mely át-
uvöltend e téren, a Duna, Tisza közén egy vitás 
helyzetű s pörben és provisoriumban levő országot 
találand, el fogja ütni rajtunk a port ; ha ellenben 
rendezve, consolidálva s saját kormánjmyal bírva 
lelendi itt Magyarországot, azt semmi uj államala
kulás sem fogja ignorálhatni. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Ragaszkodom a bizottság többségének javas
latához. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Joannovics György jegyző: Jókai Mór 
személyes kérdésben kér szót. 

Jóka i Mór: T. ház! Én ugyan nagy kedve
lője, nagy tisztelője vagyok a humornak, és meg-
becsülhetetlennek tartok minden ötletet, mely a t . 
képviselőházat átalános derültségbe ragadhatja ezen 
szomorú thema fölött. De bár mennyire bámulom 
is t. képviselő társam Szász Károlynak igen sokra, 
nagyra becsült mííforditói talentumát, azt még sem 
engedhetem meg, hogy beszédemnek akármely ré
szét is magyarból magyarba lefordítsa. (Derültség.) 
Azt én soha se mondtam, se versben, se prózában, 
hogy a magyar nemzetnek szerencsésengeographiai 
helyzete van; de igen is mondtam azt, hogy Ma
gyarország helyzete oly szerencsésen ki van kere
kítve, hogy határigazitás alá nem kerülhet, azt mon
dottam, hogy Magyarországnak se Dunáját, se 
Kárpátját senki helyéből el nem mozdíthatja^ 

Erre méltóztassék cadentiát mondani. (Átalá
nos nagy derültség.) 

DimitrieViCS MilOS j e g y z ő : Mocsáry Lajos! 
MoCSáry LajOS : Én igen nagyfontosságú

nak tartom a jelenleg szőnyegen levő kérdést; tar
tom pedig annak egy bizonyos körülménynél 
fogva. Bizonyos — nem hosszú — idő óta egy 
sajátságos dolog lett az osztrák birodalomban köz-
discussió tárgya, és pedig nem csak magán körök
ben, nem csak az időszaki sajtóban, hanem már a 
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tanácskozási termekben is. Ezen tárgy nem kisebb, 
mint azon kérdés : vajon fenállhat-e az osztrák 
birodalom, vagy nem? Nem akarok részemről ezen 
kérdés tárgyalásába bocsátkozni; csak annyit kí
vánok megjegyezni, hogy azon vélemény, rnely-
lyel ezen tárgy felől valaki bír, mindenesetre lé
nyeges befolyást gyakorolhat azon álláspontra is, 
melyet a jelen, szőnyegen levő kérdés irányában 
elfoglal; és teljes világosságba helyezése végett 
ezen tárgy fölötti véleményemnek, kijelentem, hogy 
én igen is hiszem Ausztria fenállhatásának lehető
ségét, mert azt tartom, hogy sokkal többek az 
esélyek arra, hogy tovább is fenmaradhat, mint 
arra, hogy napjai meg legyenek számlálva. 

Épen ezen hitemnél fogva tartom véghetlenül 
fontosnak a szőnyegen levő kérdést, és megval
lom, ha nem ezen hitet táplálnám, meglehetősen 
közönyösnek vélném mindazt, mi e tekintetben 
határoztatík. 

A mi már ezen kérdés tárgyalási módját illeti, 
véghetlenül sajnálom, hogy azon nagy érzékeny
ség, melyet a többség igen t. tagjai némelyike ré
széről mindjárt kezdetben tapasztaltunk, még most 
is egyes felszólalásokban nyilatkozik. De ez által 
nem tartóztathatjuk magunkat vissza véleményünk 
nyilvánításától : mert ha ez elé korlátokat szab
nánk, valóban lehetetlen volna a discussió, mert 
nem volnánk képesek a tárgyakat véleményünk 
szerint constatálni; és ha azon következtetések, 
melyeket mi ezen munkálatból levonunk és levon-
hatóknak tar tunk, egész meztelenségökben szem 
elé állítva, a túlsó oldal szónokai némelyikének 
sem tetszenek — mint nem tetszenek nekünk — 
arról mi valóban nem tehetünk. 

A mi már magát ezen közösügyi javaslat 
lényegét illeti, annak azon részleteit és azon pont
jait, melyek alkotmányunk módosítását, alkotmá
nyos jogaink föladását foglalják magokban, már 
mások előttem igen bőven és szabatosan előadták 
és megbírálták, és azért én részemről azok bővebb 
megbirálásába bocsátkozni nem akarok. 

Azt tartom részemről is, hogy igen nagy ál
dozatot hozunk, hogy összes államszerkezetünk 
és egész állami és politikai életünk nagy átalaku
láson fog keresztülmenni. Nem oszthatom Bartaí 
t. képviselő társam azon nézetét, hogy Magyaror
szág jövőben is politikai életének súlypontját a 
magyar országgyűlésen fogja föltalálni, mert azt 
tartom, hogy a magyar országgyűlés jövő helyze
tében ezen politikai súlypontot többé képezni nem 
lesz képes. A mi viszonyaink jövőben a birodalom 
viszonyaival ugy össze fognak bonyolíttatni, hogy 
nemcsak nem leszünk jövőben közönyösek a biro
dalom viszonyai iránt, mint a cultusminiszter úr 
szükségesnek monda, hanem valóságos solidari-
tásba lépünk Ausztria minden dolgaival és ügyei-

6 
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vei. Ez nagy befolyással lesz még nemzetünk 
jövőbeli gondolkozási módjára is. Azt hiszem, 
módosulni kell magának azon érzelemnek is, me
lyet az osztrákok eddig exclusivitásnak, mi azon
ban hazaszeretetnek neveztünk, mert ezen most 
megállapítandó viszonyok azt fogják tőlünk köve
telni, hogy ismerjünk egy szűkebb és egy tágabb 
hazát is. (Ügy van! balról.) 

Nem feszegetem a javaslat ezen pontjait; de 
némely más részleteit kívánom fölvilágosítani, 
melyek tán inkább jövőbeli önállásunk és alkot
mányosságunk megóvásának garantiáját látszanak 
hangsúlyozni. E pontok sajátságos ellentéteket 
mutattak föl; és ha azokat fölvilágosítjuk, sezeket 
kiegyenlíteni törekszünk, fájdalom, csak azt kell 
látnunk, hogy koránsincs még kimondva az 
utolsó szó, és mint Bartal képviselő társunk meg
jegyezte, csak a kezdetnél állunk. 

A munkálat mindjárt a kezdetén azt mondja, 
hogy a pragmatica sanctió vétetett kiindulási 
pontul ; de mindjárt utána megjegyzi azt, hogy 
határozó volt rá nézve azon körülmény is, hogy 
ö felsége alkotmánynyal ruházta föl többi tarto
mányait is. Kimondja a 25-dik pontban, hogy a 
mi ezen közös ügyek uj módozatú kezelését illeti, 
az már nem foly a pragmatica sanctióból ; sőt 
ott, a hol az államadósságról, kereskedelmi ügyek
ről van szó, nyíltan kimondja, hogy azok nem 
folynak a pragmatica sanctióból. 

Azt kérdem most már, ha ezen közös ügyek 
kezelési módozata nem foly a pragmatica sanc
tióból, és ennek megállapítására elég volt az oppor-
tunitás ; miután ép a kezelési módozatban fekszik 
a dolog lényege, és csak ebben lehet közösséget 
fölállítani: miért kellett egyátalában kierősza
kolni a pragmatica sanctióból a közös ügyek deíi-
nitióját ? és ha az opportunitás szempontja elég
séges volt arra, hogy az államadósság, a kereske
delmi stb. ügyek ugyanezen javaslatba foglaltas
sanak : kérdem, miért ne lehetne mindent az oppor
tunitás szempontjából kimagyarázni ? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Én azt tartottam, t. ház, ne bántsuk, ne erő
szakoljuk, hanem mellőzzük tökéletesen a prag
matica sancHót, mivel ennek e téren való fölhoza
tala, az opportunitás elveinek használata után, 
tökéletesen fölösleges ; mellőzzük, mondám, s in
kább borítsunk rá fátyolt, mint tették Parisban a 
nagy forradalom alatt a szabadság szobrával, hogy 
ez ne lássa, mi történik körülötte. (Nyugtalanság a 
középen.) 

Egyátalában szokatlan az, hogy a törvény
hozás ily elvi megállapítások- és históriai deduc-
tiókba bocsátkozik; de egyszersmind vészteljes is. 

íme itt van az 1848. I I I . t. ez. egy pontja, 
.mely nézetem szerint tisztán a külügyekre vonat

kozik: és íme, most már ebből következtetés vona-
tik le arra, hogy közös ügyeink valóban léteztek, 
melyek közösen kezelendők. A pragmatica sanctió
ból levont magyarázatokra mi egész rendszerét 
építettük a közös ügyeknek, oly rendszert, mely 
mindenesetre nagyon különböző azon rendszertől, 
mely ezen pragmatica sanctió hozatala után más
fél századig fenállott. Mi minden fog még majd a 
jelen munkálatból következtetni ! Csupán azon 
törekvésből, hogy a jelen munkálatnak bizonyos 
tekintetben törvényes szinezetet adjunk; csupán 
azért, hogy mintegy pietást mutassunk azon állás
pont iránt, melyet 1861-ben elfoglaltunk ; csupán 
azért, hogy az mintegy összekötő lánczszemet 
képezzen a mostani és az akkori magunktartása 
közt: azt tartom, kár lesz tökéletesen megrontani 
a pragmatica sanctió értelmét, és kitenni magunkat 
a veszélynek, hogy jövőben ezen értelmezés elle
nünk fordittassék és így annak folytán jövőre köz
jogunkat a támadások ellenében megvédeni képe
sek ne legyünk. 

A közösügyi javaslatban hangsúlyozva van 
a magyar országgyűlés ujonczállitási joga, mely 
most is sértetlenül fen fog tartatni; de ezen ujoncz
állitási jognak feníartásával igen nagy ellentétben 

! látom lenni azt, hogy az ujonczok fentartására 
| szükséges öszvegek egy más testületre bízatnak. 

T. képviselő társunk Somssich Pál azzal ki-
| vánta a delegatiók veszedelmességet extenuálni, 

hogy azt monda : az egyátalában nem nagy fon
tosságú dolog, hogy nem Magyarország gyűlése, 
hanem a delegatió fogja a hadiköltségeket meg
ajánlani, mivel ez jóformán csak calculus kérdé
se. Kérdem én, hogy ha ez egyátalában nem oly 
fontos dolog, miért alkotunk mi mégis ennek el
intézésére egy oly uj testületet, mely az ország
gyűlésnek föléje kerekedhetnék és mely annak 
jogi állását nagy mórtékben fenyegetné ? Az ily 
ellentétek az életben nem tartják fen magokat ; 
az élet, a gyakorlat az ily ellentéteket egy vagy 
más módon okvetlen ki szokta egyenlíteni. Mi 
módon fog itt ezen kiegyenlítés megtörténni ? 
Vagy az országgyűlés nyeri vissza az adómeg-
ajánlási jogát, vagy pedig a delegatió fogja utó
végre elnyelni Magyarországnak ujonczállitási 
jogát. Én a kettő közöl sokkal valószínűbbnek 
tartom az utóbbit: mert ha egyszer a quoták elvét 
elfogadjuk, logikaszerüleg a dolog oda fog kifej
lődni, hogy a véderő contingense is quoták szerint 
legyen előre meghatározva. De tovább megyek. 
Tudva levő dolog, hogy nem sokára uj védrend-
szer fog megállapittatni; hogy az ujonczállitás 
modalitása egészen máskép fog történni, mint 
eddig ; és ki van mondva, hogy a magyar 
hadsereg az osztrák hadsereg kiegészítő részét 
képezendi ; ki van mondva, hogy az uj védrend-
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szer csak a túlsó féllel egyértelmüleg állapittatha-
tik meg. Mindezek ellenében azt tartom, hogy 
nagy mértékben van fenyegetve a biztositék, a mi 
ezen közösügyi javaslatban fentartatott, t. i. Ma
gyarország ujonczállitási joga. 

Hangsulyoztatik ezen javaslatban a paritás, 
és a túlsó oldal több szónokai nagy nyomatékot 
látszanak ezen paritásra helyezni. Nézzük, miként 
áll az ezen paritás elvére helyezett garantia? 

Igen föltűnő azon ellentét, mely a dele-
gatiók alkotásánál mutatkozik. Ezen delegatiók 
részint nemzetközi természetűek,a mennyiben a 
paritás elvére alapíttattak, részint tisztán parla-
lamenti természetűek. A paritás elve azt látszik 
hangsúlyozni, hogy ezen delegatiók afféle inter-
nationalis alkudozó congressusok lesznek; de más 
részről ezen delegatiók teendó'i tisztán parlamen
tiek, még pedig a legfontosabb parlamenti teen
dők , s egyátalában azok minden attribútumai 
olyanok, melyek csupán egy parlamentre al
kalmazhatók. Ilyen pl. azon intézkedés, hogy a 
delegatió tagjai nem lesznek ellátva utasítással; 
de ha tisztán internationalis eongressus színét vi
selné ezen delegatió, akkor igen is szükséges volna 
az utasítás, mert azt csupán parlamenti képvi
selő nélkülözheti. Igen szépen hangzik az is, hogy 
a nyilvánosság állapittatik meg a delegatió ta
nácskozásaira nézve; de ez is tisztán azt mutatja, 
hogy valóságos parlament lebegett az illetők sze
mei előtt, mikor e tervet elkészítették, vagy legalább 
nem vélték mellőzhetÖnek, tekintettel lenni ez uj in
tézménynek elkerülhetlen parlamenti természetére. 

Mindaddig azonban, míg a delegatiók külön 
tanácskoznak, meglehet, ugy tűnik föl a dolog, 
hogy túlnyomó ezen delegatió internationalis ter
mészete a paritásnál fogva; de ez tökéletesen meg
szűnik ott, a hol a személyes szavazás következik 
be. Itt a paritás csak abból áll, hogy a tagok szá
ma egyenlő. Osszejőnek a mindkét részről válasz
tott tagok, mintha csak bajvívásra volnának ki-
küldve, hogy, mint hajdan Rómában a Horatiusok 
és Curiátiusok, bajvívás utján intézzék el az állam 
ügyét. Ezen bajvívók száján lakat van, ők az ügyet 
nem személyes meggyőződésök utján, hanem csak 
számuk és annak súlya által dönthetik el. De ha 
ez igy van, mire való egyátalában ezen tagoknak 
összejövetele ? miért ne lehetne pl. a szavazatokat 
magokból az egyes delegatiók üléseinek jegyző
könyveiből kiszámítani ? miért teszszük ki magun
kat azon veszedelemnek, hogy összejövetelük által 
alkalmat adjunk arra, hogy e testületekből való
ságos parlament fejlődjék ki ? Azt tartom, lehetet
len oly korlátokat állítani minden paritás mellett 
a delegatió két része közé, hogy abból egy való
ságos tanácskozó testület ne fejlődjék ki. Mert ha 
az elnök fölteszi a kérdést, különösen azon tekin-

i tétnél fogva, hogy két elnöke van, s egyik vagy 
j másik elnök nem helyesen teszi föl a kérdést: ok-
I vétlen föl fog az, kinek a kérdés föltevése ellen ki-
I fogása van, szólalni, mi által rés nyittatik arra, 

hogy egyátalában minden tárgy fölött megnyíl
jék a tanácskozás. De ha ez megtörténik, azt tar
tom, semmi nem állhat annak ellent, hogy e tes
tületekből kifejlődjék azonreichsrath, melyre nézve 
mindnyájunknak az határozott véleményünk, hogy 
elnyeli Magyarország minden szabadságát, önálló
ságát, s nagy veszélylyel fenyegeti magát a ma
gyar nemzetiséget is. 

Mint mondám, igen nagynak tartom azon ál-
I dozatot, melyet mi itt ez alkalommal hozni aka

runk. S azt kérdem most már, miért hozzuk e nagy 
áldozatot ? Mi bir erre bennünket ? 

Átlátjuk tán magunk is, hogy Ausztria a reál 
unió bizonyos mértéke nélkül nem állhat fen? 
Bátor vagyok erre nézve hivatkozni arra, hogy 
mit hittünk és mondtunk e tekintetben 1861-ben. 
Azt hittük, és mondtuk akkor, hogy az ausztriai 
birodalom igenis fenállhat tiszta personal unió mel
lett ; azt mondtuk akkor, hogy a personal-unio is 
kapocs, és e kapocs elegendő arra, hogy a biroda
lomnak egyes részei összetartassanak. Kérdem 
most már , bona fide mondtuk-e azt , mit akkor 
mondtunk, vagy nem ? En azt tartom, igen: mert 
nem lehet kételkedni a fölött, hogy az ország ak
kor, mikor oly ünnepélyesen szólalt föl nemzeti 
jogai mellett, őszinte s igazmondó volt. Es mit 
mondunk,uraim,most? Egészen ellenkezőleg akkori 
nyilatkozatainkkal, a reál-unió terére lépünk: most 
az ausztriai birodalom fenállásának kellékeihez 
alkalmazzuk saját közjogi állapotunkat, s ugy lát
szik, mindenekelőtt a fő tekintet ránk nézve az, mi 
szükséges a közbirodalomra nézve, nem pedig az, 
hogy mi szükség saját önállásunk s függetlensé
günk megóvására. {Elénk helyeslés balról.) A kér
dés tehát az : történt-e azóta olyas, mi a ím akkori 
véleményünket megváltoztathatta volna ? Én nem 
látok semmit, sőt az azóta bekövetkezett esemé
nyekből azt látom, hogy Ausztriának akkori poli
tikája el van ítélve a közvélemény és a históriai 
igazság előtt. 

Vagy talán azt tartjuk, hogy híjába vagyunk 
mi még most is azon meggyőződésben, hogy fen
állhat a birodalom a personal-unio mellett? Ha 
ezen véleményünket a túlsó oldalon nem osztják s 
e véleményre őket rábírni képesek nem vagyunk: 
azt tartom, midőn oly hatalmas érvek állanak ren
delkezésünkre, mintKöniggratz, nem kellene tágí
tanunk, és nincs okunk lemondani arról, hogy vé
leményünk a túlsó félen is érvényre jusson. 

És valóban Königgratz után látszott is annak 
nyoma, hogy a túlsó félen is nagy erőködések tör
téntek arra nézve, hogy sikeresebb politika inau-

6* 
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guráltassák. Azon időbó'l származik kineveztetése 
a mostani lajtántuli miniszterelnöknek, és én va
lóban azon pereztó'l vártam ügyeinknek jobb for
dulatát, midőn oly férfi állíttatott az ottani ügyek 
élére, a ki talán szabad lehetett azon megcsökönö-
södött előítéletektől, melyek mindaddig elfogulva 
tárták a lajtántuli közvéleményt; de ezen jobb 
iránynyal erős küzdelemben van a lajtántuli re-
actió; mi pedig a helyett, hogy elősegitenők ezen 
küzdelem sikeres előmenetelét, a helyett, hogy szö
vetkeznénk az ott működő jobb iránynyal a reac-
tió ellen az által, hogy csak ugyanazt mondjuk Kö-
niggratz után , mit mondtunk Kóniggratz előtt: 
egyenesen lehetetlenné teszszük véleményem sze
rint azt, hogy a tulsófeliek okuljanak Königgra-
tzen. Az ott működő reaetió nyílt jelenségeit lát
j uk a már mások által fölemiitett hadparancsnok
sági rendeletekben, melyekért mindeddig se a ma
gyar királynak, se a magyar kormánynak mélyen 
sértett tekintélye elégtélelt nem kapott. Ezenreac-
tiónak mi csak az által vághatjuk el életerejét, ha 
erős magunktartásával bebizonyítjuk azt , hogy 
lehetetlenre törekszik ; ha bebizonyítjuk, hogy le
hetetlen bennünket megtörni; ha bebizonyítjuk azt, 
hogy lehetetlen máskép rendezni Ausztria ügyeit, 
mint olyformán, ha kielégíttetnek a népek jogos 
igényei. (Helyeslés balról.) 

Vagy talán az bir bennünket azon nagy ál
dozatokra, hogy a mostani állapotot valami külö
nös jónak, mindenesetre nagy előnyökkel kecseg
tetőnek tartjuk ? Én t. ház! e tekintetben nem táp
lálhatok illusiőkat: én azt tartom, t. ház! hogy a 
mostani állapotnak következése nem lesz a csend, 
a nyugalom; azt hiszem, hogy a küzdelem folyto
nos lesz; a dolognak elintézése csak elnapoltatott, 
de ez által még megfejtve korán sincs. Arra leszünk 
utalva, hogy menekülni törekedjünk azon kötelé
kektől , melyeket most magunkra vállalunk. Mi 
ügyekezni fogunk visszaszerezni előbbi jogainkat; 
és hijába gúnyolják némelyek a sérelmi politikát, 
hijába tartanak némelyek az opportunitás mellett 
panegyrist: most is arraleszünk kárhoztatva, hogy 
folytassuk a sérelmi politikát, és fájdalom! meg 
leszünk akadályoztatva abban, hogy legjobb erő
inket a haladási kérdések fölvételére és előmozdí
tására fordíthassuk. 

Igen szépen hangzik az: nekünk felelős kor
mányunk, még pedig független, felelős kormá
nyunk van. De kérdem: lehet-e függetlennek ne
vezni oly kormányt, melynek egyik lényeges tár-
czája, a hadügyi tárcza — úgy szólván — hiány
zik? Mert ennek közelebbi deíinitiója legalább ad 
graecas calendas el lett halasztva, és épen az em
lített katonai rendeletek már előizét adják ama de-
finitiónak. 

Lehet-e függetlennek, önállónak tartani azon 

országot, melynek országgyűlése a leglényegesebb 
tárgyakban nem bir határozási, hanem csak bele
egyezési joggal, s kérdés, hogy lesz-e módjában 
majd bele nem egyezni is abba, a mi tőle köve
teltetik? * 

Mi azt hiszszük, hogy parlamentális kormá
nyunk van; ámde a parlamentális kormány fen-
tartására lényegesen szükséges az ellenzék , ez 
átalánosan el van ösmerve; de kérdem: lehetséges-
e nálunk ily körülmények között jövőre egyátalá-
ban az ellenzék ? Mert valahányszor az ellenzé k a 
kormányt meg fogja támadni, ez mindig azt fogja 
felelni: „Ne bántsatok, ugy is nehéz állásunk van 
Bécs irányában ;* és ez paralysálni fogja az ellenzék 
működését, és ez azt fogja eszközölni, hogy a mi 
kormányunk nem csak független, de valósággal 
parlamentális sem lesz. (Ügy van! bal felölj 

De mindezekre azt mondják tán némelyek, 
hogy mindezek igen korlátolt nézetek, hogy h á m i 
csak a kengyelbe tehetjük lábainkat, akkor, mint 
a jó lovas, rövid idő alatt a nyeregben termünk, s 
akkor mienk a világ. 

Én teljes elismeréssel vagyok a mi t. vezér-
férfiaink irányában és nem vonom kétségbe legke-
vésbbé sem képességüket; de mindamellett nem 
oszthatom azon vérmes reményeket, a melyek tán 
személyes befolyásukra alapittatnak. Méltóztassa
nak megemlékezni a nagy német költő azon mon
dásáról, hogy „magok az istennek is hijába küz
denek a korlátoltság és konokság ellen." És ha 
visszatekintünk a történetre, azt látjuk, hogy igen
is tudtak a túlsó oldalról Magyarországra nagy 

I befolyást gyakorolni, tudták azt annyira fokozni, 
hogy már csak egy hajszálon függött magának 
nemzetiségünknek élete is, úgy hogy azt többé 
nem a nemzet ereje, hanem a fenálló alkotmány 
birta megtartani; de arra, hogy Magyarország és 
ennek fiai a birodalmi ügyek vezetésére valaha 
döntő befolyást gyakoroltak volna, én példát nem 
tudok. 

Mindezeknél fogva nem látom annak helyét 
és okát, hogy mi itt ily nagy áldozatokra szánjuk 
el magunkat. 

Azonban a t. cultusminiszter úr azt monda 
tegnapi beszédében, hogy igen nagy és közel ve
szélyek fenyegetnek bennünket; hivatkozott arra, 
hogy hasonló körülmények közt voltak őseink, mi
dőn a mohácsi vész után a hatalmas V. Károly 
császár testvérének adták át a magyar koronát, és 
igy a hatalmas német birodalom szárnyai alá me
nekültek a fenyegető vész elől. Engedje meg a t. 
miniszter úr, ha bátor vagyok megjegyezni, hogy 
ha már a történetre hivatkozunk, ellentétben azon 
nézettel, a melyet ő a mohácsi vész után bekövet
kezett eseményekből levon, tán hasonlóan jogosult 
volna azon nézet is, hogy tekintetbe véve azóta ki-
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•állott szenvedéseinket, tekintetbe véve a most le
folyt gyászos 18 év szenvedéseit, tekintetbe véve 
a jelen pillanatot is, a melyben azt látjuk, hogy 
csak igen nagy árért tudjuk alkotmányunk némi 
részleteit fentartani és megmenteni: tán kedvezőbb 
volna nemzetünkre nézve, ha akkor a török suze-
rainitást fogadta volna el, (Elénk ettemondás a kö
zépről) mert akkor nem volnánk most azon szomo
rú helyzetben, hogy mi, egy 6000 négyszeg mért
földdel és 12 millió lakossággal biró ország létünk 
daczára, kénytelenek vagyunk irigyelni a Dunafe
jedelemségek és Szerbia politikai helyzetét. (Mosdás 
a középen. Helyeslés a hal oldalon.) 

Azt méltóztatott a t. cultusminiszter tir mon
dani, hogy szükséges viszonyainkat akként ren
dezni, hogy az osztrák birodalom Magyarország 
összes erejére számithasson. De fog-e a mostani ren
dezés következtében Ausztria Magyarország összes 
erejére számithatni? Lelkesedés nélkül hijába ál-
litjuk ki a legnagyobb tömeget is a birodalom és 
hazánk védelmére. Ezt bizonyították a legközeleb
bi múlt eseményei. Lelkesedést pedig csak akkor 
lehet fölkölteni a hadseregben, és bele csepegtetni 
annak egyes tagjainak szivébe, ha ezen lelkesedés 
megvan magának a népnek minden rétegében. Már 
pedig azt tartom, hijába tagadnók, de mindaddig 
nincs meg magunkban, nincs meg a népek milliói
ban a lelkesedés, s nem is lesz mindaddig , mig 
Magyarország függetlenségét és alkotmányosságát 
tökéletesen biztosítva nem látja. Van a népben 
annyi szellemi emelkedetség, hogy szívesen tűrné 
az anyagi nyomort, és azon súlyos terheket, me
lyeket más kormány bűne halmozott rá s mi vál
lairól azonnal levenni képesek nem vagyunk. Ha 
a magyar szabadságát s alkotmányát teljesen visz-
szanyeri, akkor minden esetre kész is, képes is vol
na a magyar hadsereg megvédeni Ausztriát, a po
kol kapui .ellen is. 

A szőnyegen levő javaslatok közül osztom 
tökéletesen azon alapelveket, melyek a kisebbségi 
javaslatban vannak letéve: s azért ezt kívánom a rész
letes tárgyalás alapjául fölvétetni. (Helyeslés balról.) 

Tóth Vilmos jegyző : Széli József! 
S z é l i JÓZSef: T. ház! A közös viszonyoknak és 

az ezekből származó közösügyeknek létezéséről nem 
kívánok szólani, mert ezen közös viszonyok léte
zését az 1848-diki 3. t. ez. kimondván, az 1861. 
és 65 ki föliratok is átalánosságban megemlítet
ték ; hanem kívánok szólani azon észrevételekről, 
melyek a közösügyi bizottság többségének munká
lata ellen a házban fölhozattak. 

Az mondatott t. i., hogy a közösügyi munkálat 
az országnak függetlenségét és önállását sérti elő
ször az által, hogy a delegatiók folycán az ország 
dolgainak elintézésébe oly elemek vonatnak be, 
melyek ezek elintézésében eddig semmi befolyást 

nem gyakoroltak. Mondatik, hogy az országnak füg
getlenségét és önállását ezen közösügyi munká
lat sérti az által, mert a pragmatica sanetióból ki 
nem magyarázható közös védelmi kötelezettsége
ket ró az országra, s elvonja az országtól a háború 
fölötti határozás jogát. 

Az elsőt illetőleg én azt tartom , hogy ah
hoz, hogy egy állam függetlenségét és állami .ön
állóságát elveszítse, okvetlenül szükségeltetik az, 
hogy ezen állam törvényhozási hatalmát egy 
másikkal megoszsza s egy közös törvényhozásba 
engedje beolvasztatni. Már ezen észrevétel a több
ség közösügyi javaslatára nem illik, mert ezen 
javaslat föntartja az országgyűlés számára mind
azon jogoknak gyakorlatát, melyek minden al
kotmánynak talpkövét teszik, t. i. az ujonczál-
litási, a honvédelmi rendszer megalapítás! s át
alakítási jogát, s ezzel kapcsolatban a hadsereg 
szükségletére megkívántató költségek megszava
zását is, mert ugy hiszem, ha az ujonez nem sza-
vaztatik meg, akkor az adó sem szavaztatik meg 
erre, és ha ez megszavaztatik, akkor megszavazta-
tik a katonaság is. A többségi munkálat tehát nem 
biz semmi egyebet a delegatiókra, mint hogy a 
közös hadügyre szolgáló költségek összesittessenek, 
és, az országgyűlés által eleve elfogadandó quota 
szerint, a birodalom két felére fölosztassanak. 
Ez pedig nem törvényhozási, hanem egyedül admi-
nistrativ tény. De erre is azt lehetne mondani: mi 
szükség ezt is a delegatiókra bízni ? Igen is, ezt a 
delegatiók nélkül végrehajtani nem lehetne. Tud
juk ugyanis mindnyájan, hogy Magyarországban 
a hadi adó hogyan kezeltetett. Az országgyűlés 
azt megajánlotta, a megyék beszedték, s az úgy
nevezett bellica cassák administráltak, s az ország
gyűlésnek erre semmi befolyása nem volt; holott 
ezentúl a felelős minisztériummal szemben, az 
alkotmányosan megválasztandó delegatiók által 
fog kezeltetni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A másodikat illetőleg, mindnyájan tudhatjuk, 
és ha tudni akarjuk,tudjuk is a históriából, hogy, már 
a pragmatica sanctiónak keletkezése előtt, valamint 
Magyarország Ausztriát, ugyAusztriaMagyarorszá-
got kölcsönösen védte. Ezen kölcsönös védelmet a 
pragmatica sanctió, a fölosztatlan együttes birtok
lás által, határozottan kimondotta. De világosab
ban kimondja az 1723-ik I. t. ez., hol az monda
tik : „Etiam vim contra externam cum yicinis reg-
nis et provinciis hereditariis unione." É n a maga 
logikájában föl bírom azt fogni, hogy valaki egy 
különálló Magyarországot képzel magának; de 
nem birom fölfogni a különvélemény logikáját, 
mely egy részről véleményét a sanctió pragmati-
cával támogatja, és ugyanakkor a sanctió prag
matica által megkötött szövetséget ignorálja, a 
mely viszonyt pedig a sanctió pragmatica szerint 
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se ignorálni. se fölmondani, se megszakasz- ] 
tani nem lehet. 

Debreczen városa igen érdemes képviselője, 
Tisza Kálmán úr, igen bölcsen emlékeztetett min
ket ar ra , hogy Magyarország és Ausztria közt 
függetlenségünk megsértéséből folyvást bajok és 
küzdelmek merültek föl a lefolyt három század 
alatt, s igen helyesen figyelmeztetett bennünket 
arra, hogy Magyarországnak szebb jövője ezen kö- j 
zös ügyek kérdésének szerencsés megoldásától \ 
fögg. Én mindkét észrevételt szivem mélyéből 
osztom; de a t. képviselő úr s az én nézetem közt 
azon, lényeges különbség van, hogy ő a bajnak 
elhárítását és Magyarország szebb jövőjét a kisebb
ség véleményében keresi, én pedig ezen bajok el
hárítását és Magyarország jobb jövőjét a többség 
javaslatában keresem, s ebben föl is találom. 

Ha a históriát és a magyar jogkönyvek lap
jait kutatjuk, azon meggyőződésre jutunk, hogy 
ezen bajoknak és küzdelmeknek oka és eredeti 
kútfeje nem más volt, mint az, hogy a közös vi
szonyok és ügyek eddig meghatározva és formu
lázva nem lévén, miután a Lajtán tul az absolut 
hatalom uralkodott, a közös viszonyokból eredő 
ügyek iránt Magyarország irányában szintén ab
solut hatalommal igyekezett eljárni, a mint a Laj
tán túl. Erős hitem és meggyőződésem az, t. kép
viselőház ! hogy ha ezen baj orvosolva, és a baj
nak oka elhárítva nem lesz, Magyarország soha 
sem lesz olyan állapotban, hogy alkotmányát bé-
keségben fejleszthesse, biztosithassa és élvez
hesse. (Helyeslés a középen.) Mert megújulnak 
mindazon bajok és küzdelmek, melyek 300 év 
alatt fönforogtak Ausztria és Magyarország közt; 
megújul azon beolvasztási politika, mely miatt 
Magyarországot folytonos ostromállapotban kel
lett tartani, mely miatt Magyarország minden ál
dott földje és jó népe daczára sem virágozhatott; 
de a birodalom is gyönge maradt, mert hogy a 
belbékét föntarthassa, se ereje, se ideje nem 
maradott, hogy kifelé hatalmát öregbíthette, és 
Európában azon politikai állást elfoglalhatta vol
na, mely őt kedvező helyzeténél fogva megillette. 
(Helyeslés a középen.) 

Egyik igen érdemes képviselőtársunk azt 
monda, hogy Magyarországra nézve a szövetség 
Ausztriával veszélyes. Ha t. képviselőtársam az 
egyesülés alatt absorptiot értett, akkor vele tökéle
tesen egyetértek; ezt azonban, ha átolvasta a több
ség munkálatát, lehetetlen volt neki kimagyaráz
nia, mert annak czélja és egyedüli tendentiája oda 
van irányozva, hogy az alkotmányviszályt úgy 
oldja meg, hogy az ország törvényes autonómiá
ját és függetlenségét fentartsa. De a t. képviselő 
úr mindenesetre azon kérdésnek megoldásával, 
mely a dolog lényegéhez tartozik, véleményem 

szerint adós maradt: mert nem mondotta meg azt, 
hogy ha veszélyes a szövetség Ausztriával Ma
gyarországra nézve, tehát melyik európai státus
sal kellene Magyarországnak egyesülnie, és me
lyik európai állam lenne az, mely Magyarország 
alkotmányát, különösen pedig nemzetiségét meg 
tudná védeni ? (Helyeslés középen.) Én úgy vagyok 
meggyőződve, hogy midőn ősapáink Ausztriával 
szövetkeztek, {Halljuk!) ezt nem azért tették, mint 
ha Ausztriába szerelmesek lettek volna, hanem 
tették az önfentartási kötelességből, és azon szük
ségből, hogy magokat a közös ellenség ellen közö
sen megvédhessék. És én meg vagyok győződve, 
hogy ezen szükség ma is fenforog. (Helyeslés.) 

Madarász képviselő úr csodálkozását fejezte 
ki a fölött, hogy a többségi javaslat emberei eltá
vozván a personal uniótól, a reál unióra támasz
kodnak. Elfelejtette hihetőleg képviselő társam, 
hogy ő maga is elismerte és hogy a kisebbség vé
leménye is azt állítja, miszerint ezen többségi mun
kálat a sanctió pragmaticából indul ki. A sanctió 
pragmaticának leglényegesebb föltétele pedig az, 
hogy az öröklési rendet állapítsa meg; az öröklési 
rendben pedig ben van a personal-unio alapja: ha 
tehát igaz az, hogy ezen munkálat támaszkodik a 
sanctió pragmaticára, és ha igaz az, a mi kétségtelen, 
hogy a trónöröklési jogban benne rejlik a perso
nal unió, akkor nem áll az ő állítása, hogy a per
sonal unió félretételével a reáluniora támasz
kodunk. 

Mondatott az is, hogy nagyon félő az, hogy 
a közös ügyek szine alatt, majdan az országnak 
autonóm jogaiból foglalások történnek. Én, 
t. ház, ettől nem tartok, ez engem nem aggaszt; 
hanem aggasztana igen is, ha ezen ügy úgy ma
radna, a mint 300 év alatt folyt, midőn gyakran 
az ország függetlensége megtámadtatott, és azért 
kellett ezen a függetlenség biztosítására hozott 
törvényeket ismételve megújítani, mert meg vol
tak sértve törvényeink és törvényes függetlensé
günk. Mert ha ezek nem lettek volna megsértve, 
nem kellett volna azokat megujitani; de én bizom 
abban, hogy nekünk van parlamentünk, hogy ne
künk van felelős kormányunk, és elég biztosíté
kunk törvényeink sértése ellen. 

Azt is hallottam érintetni, hogy a jelen kor
mány nem parlamentáris kormány, mert maga az 
országgyűlés sem parlamentális. Megvallom igazán, 
hogy első tekintetre ez engem nagyon megdöbben
tett; miután azonban átgondoltam azt, hogy a közös
ügyi javaslataz ország jogait föl nem adja, és annak 
önállóságát és függetlenségét fentartja, és igy tör
vényhozási jogkörét nem korlátolja, megszűnt 
aggodalmam: mert látva, hogy a magyar törvény
hozás a maga jogsában fen van tartva, miután ez 
1848-ban a népképviselet alapjára fektettetett— bár 
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azon attribútummal, mely tulajdonkép szükséges 
kelléke annak, hogy parlament legyen, azzal t. i., 
hogy a kormány nem is a maga nevében, hanem 
az ország, a nemzet többsége által kormányoz, 
mert mihelyt politikájával ő a többség akaratával 
ellenkezik, természetes következés az, hogy magát 
lehetetlenné tette — igy tehát megszűnt aggodal
mam az iránt, hogy a kormány nem parlamentá
ris , és hogy ezen országgyűlés nem parlament. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Miután tehát én a többség javaslatából azon 
meggyőződésre jutottam, hogy ama viszonyt és 
szövetséget, melyet a sanctió pragmatica szerint 
fölbontani se nem lehet, se ránk, Magyaror
szágra nézve, czélszerü nem is volna; ezen vi
szonyt pedig, az alkotmány sértetlen megtartása 
mellett, másként fentartani nem lehet, mint a 
hogy a többség munkálatajavalja; és miután azon 
meggyőződésre jutottam, hogy ezen munkálat az 
ország függetlenségéből és jogaiból semmit föl 
nem ad, sőt inkább némely jogokat biztosit, mint 
p. o. a kül- és kereskedelmi ügyben befolyását : 
én a 67-es munkálatot pártolom és a részletes 
tárgyalás alapjául el is fogadom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő : Bobory Ká
roly t 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! A történet tanú
sítja, hogy valamely alkotmánynak átalakítása^ 
alaptörvények módosítása a legjobb körülmények 
között is csak ritkán történik kisebb-nagyobb ráz-
kódtatás nélkül. I ly rázkódtatástól kívánván meg
óvni a sokat szenvedett hazát azon törvényekre 
nézve, melyek elhatározók a nemzet egész jövőjére, 
szükségesnek tartom nem csak, hogy itt a t. ház több
ségét megnyerjék, hanem hogy valóban meg
nyugtassák az ország népeit és a nemzet millióit. 
Azért óhajtottam volna, mielőtt a bizottság munká
lata a ház elé terjesztetik, tért nyitni a szabad 
sajtó és a megyei nyilvánosság által a közvéle
ménynek, hogy magát érvényesíthesse, hogy le
gyen a nemzet ura sorsának. (Abal oldalon helyeslés.) 
Óhajtottam volna azt a nemzet, parlamenti kormány 
és a fejedelem érdekében. A parlamentnek, a par
lamenti kormánynak, mi sincs inkább érdekében, 
mint hogy a közvéleményt tisztán, őszintén megis
merje. Óhajtottam volna, hogy ezen közösügyi 
munkálat elhalasztassék mindaddig, mig valamely 
szine fenáll a törvénytelen eljárásnak és a törvény
hozásban gyakorolt bármely presssiónak. Ámde 
maga a ház asztalán fekvó' három rendbeli javaslat, 
mely annyira eltér egymástól, továbbá a már ne
gyednapra térj idő és a meggyőződés egész erejével 
folytatott vita mutatja azt, hogy maga e há,znak 
tagjai között is a vélemények nem csak különböz
nek, hanem homlokegyenest eltérnek egymástól. 

Mutatja ezen vitatkozás maga azon mély aggodal
mat, mely e ház sok tagjai között van. És, t. ház, 
ezen aggodalom nem csak itt ben e ház falai kö
zött van, hanem hangzik ezen aggodalom az or
szág minden téréin, az ország lakosai közt. A tör
vényhozás tényezői mindeddig nincsenek kiegé
szítve ; nem csak ezen tényezők, hanem a megyék, 
azon megyék, melyeket a 48-dik törvények a ma
gyar alkotmány védbástyáinak neveznek, minded
dig gátolva vannak alakulásukban; és nem kell felej
tenünk, hogy a közvélemény ezt maga a törvény
hozásra gyakorlott pressiónak tekinti és a törté
nelem is ilyennek fogja tekinteni. 

Magyarországban törvényeket csak a koronás 
király az országgyűléssel együtt hozhat, módosít
hat és törülhet e l ; sőt az ország alaptörvényeire 
nézve az 1741. VIII . t. ez. azt mondja, hogy azok 
a dietalis tractatusoknak, a fejedelem és rendek 
közötti értekezleteknek még csak tárgyai sem le
hetnek: ezért midőn annak ellenében, a mit any-
uyiszor kimondottunk, hogy mindaddig, mig al
kotmányunk egészen, tettleg és teljesen helyreál
lítva nincsen, törvényhozásba nem bocsátkozunk, 
különösen nem bocsátkozunk a fejedelem által kö
vetelt revisiójába a 48-diki törvényeknek, látom 
a 67-es bizottság munkálatának behozatalát, ez 
nem tűnik föl egyébként előttem, mint megtaga
dása azon jogfolytonosságnak, mely alapja minden 
alkotmányosságnak; úgy tűnik föl előttem, mint 
letérni a jog teréről, azon egyedüli erkölcsi térről, 
mely egyedüli erőnk mindeddig, és melyről ha 
letérünk, mintegy alap nélkül lebegünk, és ezen 
gyülekezetet constituant-tá tettük, vagyis, hogy 
más szóval fejezzem ki magamat, forradalmi térre 
léptünk. Ezen okokból ohaj'tottam én és elvtár
saim a közösügyi bizottság javaslatát egészen el
vettetni, és óhajtom ezt jelenleg is. 

Szükségesnek tartottam ezt fölemlíteni azon 
vádak ellenében, nevezetesen az akadékoskodás! 
és még súlyosabb vádak ellenében, melyek itt e 
házban némely szónokok által ejtettek. 

Tárgyilag kimutatni a bizottság munkálatá
nak alkotmányellenes jellegét, bővebb alkalom a 
részletes tárgyalásnál fog nyílni: most csak né
hány szóval fogom megtenni az egészre nézve ész
revételeimet. (Halljuk!) 

A bizottság- munkálata a pragmatica sanctió-
ból származtatja a közös, együttes erőveli védelmi 
kötelezettséget. Én, minthogy bevezetése a prag
matica sánctiónak csakugyan czélul tűzi ki a bei-
békét és külbátorságot, látom azt, hogy abban 
ki van fejezve a kötelezettség a kölcsönös vé
delemre ; de az innen következtetett együttes 
erővel köteleztetést, tehát szükségkép közös had
ügyet , és ennek íentartására szükséges költsé
geket i s , mint szükségkép közös ügye t , kére-
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ken tagadom. A jogtudósok megkülönböztetik 
a határozott teljes jogot (jus perfectum), ennek 
megfelelő szoros jogi kötelezettséggel, és az úgy 
nevezett jus imperfectum vagyis határozatlan jogot, 
melynek jogi kötelezettség nem felel meg. Aprag
matica sanctió csak határozatlan jogot adott a dy-
nastiának, mi körülbelül igy formulázható : Segí
tünk viszonyosán a hogy tudunk és jónak látjuk. 
Mert ámbár a belbéke és külbátorság, mint czélja 
a pragmatica sanctiónak, megemlittetett; de hogy 
ez által a nemzet akart volna határozati jogot ér
teni, megczáfolja azt a nemzet e részben folyto
nos gyakorlata, miszerint a nemzet az e czélra 
rendelt királyi jövedelmeken kívül megkívántató 
minden rendes és rendkívüli adóról és segélyekről 
mind béke, mind háború idején önállólag rendel
kezett a védelem módjáról,mértékéről és eszközei
ről, megczáfolják már az 1741 és más alkalommal 
hozzá tett óvások: absque ulla hinc nectenda con-
sequentia. 

A magyar nemzet mind amellett hiven meg
felelt kötelezettségének minden körülmények közt 
a dynastia szükségeiben, midőn fölhivatott; áldozott 
híven vérével és vagyonával. 

Az unióból származott viszonyos, bár nem jo
gilag köteles védelmi kötelezettség csak is a dy-
nastiának javára gyümölcsözött. Mi ezen közel 150 
év óta nem voltunk azon helyzetben, hogy viszont 
védelmét igénybe kellett volna vennünk. Igaz ,T-ső 
Ferencz ellen a franczia köztársaságtól a háború 
épen mint Magyar- és Csehországok királya el
len indíttatott; de nem Magyarország érdekében. 
Igaz, hogy birodalmi segélylyel vettetett ki Budá
ról és az országból a török ; de az is igaz, hogy csak 
akkor tudott befészkelni a török Magyarországba 
erős lábon, midőn Ferdinánddal az osztrák dy- j 
nastia ült a magyar trónra. Ezen segélyt méltán I 
úgy tekinthetjük, mint tartozás fejében viszonzot- j 
tat azon áldozatokért, melyekkel a magyar meg- j 
védette több mint egy századon át Németországot és j 
Közép-Európát az előtörő ozmán hatalom ellen. 
Gyakran sokszor nem is sok köszönet volt a se
gélyre a török ellen küldött katonaságban: mert 
tudjuk, hogy épen német, spanyol, olasz katona- ' 
ság volt, mely több várakat föladott a töröknek i 
árulással a bennök kisebbségben volt magyar ha- I 
dak ellen. I 

A pragmatica sanctió által szerzett unió czélja 
a belbéke és külbátorság. Már mily előnyöket szer
zett nekünk ezen unió, ezen tekintetekből nem aka
rom föltárni bővebben a történelmet, elég lesz meg
említeni az annyiszor épen az unió érdekében 
fölbujtogatott népfajokat és nem rég ránk beho
zott muszka hadat. 

Nem abban volt és van a baj, hogy kevés és 
laza volt az unió, hanem abban, hogy nagyon is 

[ sok volt az unió. Katonaságunk annyiszor fölhasz
náltatott egészen idegen érdekekre és czélokra. Áta-
lában nem igen találjuk nyomát törvényhozásunk
ban a pragmatica sanctió óta, hogy a nemzet ál
tal az osztrák katonaság behozatala kéretett volna, 
de igen eleget arra, hogy kivitessék az országból, 
mint a mely gyakran töröknél tatárnál több sérel
meket okozott. Ki nem tudja továbbá, miként sze
rették közösnek tekinteni pénzünket, mily unió 
gyakoroltatott a magyar kir. jövedelmekkel, ho
lott az ország által a magyar kamarának a biro
dalmi kamarától elkülönítése követeltetett. Ellen
ben a hol nekünk használt volna egy kis unió, ott 
nagyon is- megéreztették velünk, hogy külön ál
lam vagyunk: értem a vámokat a magyar ipar és 
kereskedelem megrontására. Mondottam egykor e 
teremben: közös hadügy közös elnyomás, közös 
pénzügy közös nyomorúság. Igen, Magyarország 

I külön államnak egyedül való biztosítékai a had
ügy és pénzügy. Nem ok nélkül. Ellenben mily buz
dító erő van egy elkülönzött önálló nemzeti sereg
ben, megmutatták az 1848 és 1849. évek, midőn a 
nemzet virága sietett a honvédseregbe, és csaták 
vívattak, melyek nem csak Európában, hanem világ
szerte dicsővé tették a honvéd nevet, és képes volt 
a nemzet nem csak az osztrák nagyhatalmat le
küzdeni, hanem ha áralás közbe nem jő, a muszka 
sereget is. 

Mielőtt az osztrák dynastia a magyar trónra 
lépett, volt eset, hogy majd Lengyel-, majd Cseh
országgal personal unióban éltünk; de soha se 
egyik, se másik részről a seregek öszveolvasztása 
nem követeltetett. 

Külön had- és pénzügy az 1848-dik törvények
nek vívmánya. Nem azért voltak az 1848 törvé
nyek elégtelenek, hogy nem csináltak elég uniót, 
hanem azért, hogy meg nem tartattak a trónt kö
rül lebegő fekete szellemek ármánya miatt, és hogy 
magunk közül, midőn a nemzet az élet-halál har-
czát vivta, voltak sokan, kik nem csináltak közös 
ügyet a nemzet közügyével. 

Megvallom, midőn a többség föladja a nemzet 
külön had- és pénzügyét elfogadása által a 67-es 
bizottsági munkálatnak, úgy tűnik föl előttem, 
mint föladni azon ügyet, melyért sokaknak azok 
közül, kik itt ülnek, folyt vére ereiből és melyért 
annyi élet kiontatott a harcztéren és a bitón. 

Legyen igaz szabadság és alkotmányosság 
itt és túl a Lajtán — nem oly alkotmányosság, mint 
midőn a reichsrath megtagadván a 20 milliót a 
schleswig-holsteini háborúra, a helyett 60 milliót 
vett föl kölcsön az absolutismus, hanem valódi al-

j kotmányosság—: és tapasztalni fogjuk, hogy szabad 
I népnek szabad népekkel közös viszonyaira nézve 
'< az 1848 törvény 3-dik ez. 13. § rendelkezése nem 
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lesz elégtelen: ennélfogva továbbra is ennek fön-
tartását kívánom. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Lator Gábor! 
Lator Gábor: Az előttem szóló érdemes 

képviselő fölfogása szerint, tisztelt ház , a február 
17-ikei királyi leirat, ez országgyűlés történetében 
csak egy epizódot képezne, mely köz-viszonyaink
nak 18 év ótai állásán igen keveset változtatott. S 
e szempont az ő merev negatiójának indoka. Sze
rintem azon leirat határozott szakítás a múlttal, s 
megnyugtató zálog a jövőre nézve. Azt mondtuk 
eddig fölirataink mindenikében, és pedig egyhangú
lag mondtuk, hogy mig a jogfolytonosság tettle
ges elismertetése által , a jelen iránt megnyugtatva 
nem leszünk: nem foglalkozhatunk nyugodtan a 
jövővel. E megnyugtatást adta a febr. 17-dikei leirat, 
s midőn ennek folytán úgy föliratainkban adott 
szavunkhoz képest, mint életérdekeink tanácsára, 
a közös érdekű viszonyok iránti tartaléktalan nyi
latkozással , a kérdések kérdésére felelni akarunk: 
csak bonyodalmaink fő csomóját akarjuk megolda
ni. E megoldás szükségét a túlsó oldal többsége 
is elismeri. Ehhez tehát tovább nem szólva, szólok 
a „miként" iránt a túlsó oldal többségének némely 
szónoka által fölhozott néhány észrevételre. 
(Halljuk!) 

„Egy sülyedő hajó megmentésére vállalko
zunk.'*' ezt mondta tegnap t. képviselőtársam, gr. 
Károlyi Ede. Igenis, emelt fővel ismerjük el, hogy 
mi elég- önzők vagyunk e hajó megmentésének 
munkájában részt venni, nem csak kötelességképen, 
hanem jogunk szerint i s , mert a munka sikerében 
saját létezésünk föltételét is látjuk. Meg lesz-e köz-
remunkálásunkkal menthető a megrongált hajó ? a 
megmentési munkában egyesül-e a hajó minden 
népe , melynek értelmét, mint a siklósi kerület ér
demes képviselője oly elevenen rajzolá, az előbbi 
kormányosok jóformán megzavarták ? nem támad
nak-e , mint Kállay Ödön t. társunk kérdi, a mun
ka befejezte előtt ujabb és nagyobb viharok? — 
mindezt nem tudhatjuk ; azt azonban tudjuk , s a 
nemzedékeket, mint egyeseket terhelő felelősségnél 
fogva mélyen érezzük, hogy miután a hajó rohan
va tér el az eddigi vészes irányoktól és más tájak 
felé tör, a közremunkálás ránk nézve minden eset
re helyesebb, mint akár — mikép Böszörményi 
barátom javasolja — nem tenni semmit, s ekként 
összedugott kézzel várni , hogy csap össze fejünk 
fölött a hab , akár — mint a mire Madarász képvi
selőtársunk lelkesít — menekülést a hajóból kiug
rásban keresni. 

Azt hiszi továbbá a nemes gróf, mintha e ház 
többsége föladta volna a várat. Mi ezt nyilt hom
lokkal tagadjuk. Mig alkotmányunk vára ostrom 
alatt tartatott, az őrség minden tagja a hűség egyen
lő erélyével védte azt, s az ostromlók részéről az 
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ostrom alatt tett minden föltételt a mély kötelesség
érzet nemes daezával utasított vissza. I)e az ostrom 
— hála fejedelmünk igazságosságának — megszün
tetett az ostromlók által. Nem mi capituláltunk e 
szerint. Mi csak félretéve a most már szükségtelen
né vált fegyvert, a romok eltakarításához, a sokafr 
szenvedett falak kijavításához, uj bástyák emelésé
hez, szóval azon munkához fogunk , melynek czél-
j a : az ostrom megújulását, a kölcsönös pusztulás 
és romlás ismétlődését lehetetlenné tenni. A mint 
nem voltunk az ostrom folyama alatt se gyávák. 
se czéltalan kirohanásokkal mindent koczkára 
tenni kész tulmerészek : úgy nem akarhatjuk meg
levő erőnket egy tárgytalanná vált küzdelemre té
kozolni el. (Helyeslés a középen.) 

A bizottsági többség javaslata által gr. Ráday 
László t. társunk föladva látja az ország független
ségét ; Kállay Ödön t. képviselő úr e javaslatban 
ézsaui vásárt lát: s más vádak szerint e javaslat 
által, alkotmányunk kincsei, mint fölösleges terhek, 
hányatnának ki a hajóból. Követni akarom gróf 
Károlyi Ede tanácsát, s a czélszerüségi kérdést 
nem fogom a jog terére átjátszani akarni. Nem aka
rom ennélfogva állítani, hogy a javaslat, minden 
részletében, eddigi törvényeinkből foly, hisz ez 

j esetben „nem lett volna e bizottsági munkálatra 
í szükség; azt sem akarom tagadni, hogy a többségi 
javaslat, ha életbe lép , alkotmányunk eddigi for
máit nem csak, hanem annak némi elveit és lénye
gét is módosítja ; azt azonban nem ismerhetem el, 
hogy ezen javaslat folytán Magyarország meg
szűnnék „regnum sui juris" lenni, s mint valaki 
monda, „alteri obnoxium" lenne: s el nem is
merhetem, hogy e javaslat által föladatnának a 48-
diki nagy eszmék. Erős és biztos alkotmánynak 
csak azt tarthatjuk, melyet a nemzet folytonosan élet
ben tartani, s azon ejtett sérelmeket orvosolni is 
képes. Elismeri pedig Ráday gróf, de elismerte 
maga Madarász József t. képviselőtársunk is, hogy 
a magyar alkotmány a mohácsi veszedelem óta 
csak névben, csak följajdulásainkban. csak sérel
meink hosszú sötét sorában élt. Nem volt tehát al
kotmányunk se erős, se biztos. S bizonyosan 
erősebb és biztosabb lesz az ^ a többségi javaslat 
folytán, nem csak azért, mert biztositékát nem egyé
nekben , nem az eddigi kényszerű elzárkózásban, 
hanem a velünk egy sorsú , egyhivatásu népek al
kotmányosságában s az ez által föltételezett érdek
közösségben találandja; s nem is csak azért, mert 
a sérelmek ellen már a 48-ki törvényekben egy ar
chimedesi pontot, parlamentalis kormányformát bí
runk; hanem erősebb és biztosabb lesz az azért, mert 
életét nem fogja a közös ügyek határozatlanságának 
lappangó láza emészteni. (Helyeslés a középen.) 

Az alkotmányos Ausztriával való érintkezés 
pedig függetlenségünkre veszélyes nem lehet, mert 
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ha Magyarország függetlenségét az absolut Ausztria 
azon időben sem bírta megsemmisíteni, midőn ha
talma fél Európára szólt: magunk iránti bizalom
hiány nélkül nem lehet okunk félni, hogy az ezen-
tuli Ausztria a 48 utáni Magyarország független
ségére nézve aggressiv, és aggressiója veszélyes le
hessen. {Helyeslés a középen.) 

Madarász József képviselőtársunk azt állította, 
hogy áll amj ogi viszony ainknak oly módosítása, minő 
a bizottsági többség javaslatában czéloztatik, tör
ténetünkben példátlan. En ezt el nem ismerhetem. 
Mert, hogy egyebet ne említsek, az 1687. II. , I I I . 
és IV. t. czikkek bizonyára mélyebbre ható és oly 
változásokat idéztek közjogunkban elő, hogy ezek 
folytán, ha gróf Ráday László azon állítása állana, 
hogy a rész föladásával föladatik az egész: akkor 
ama törvények hozatala , tehát szintén két század 
óta, a magyar alkotmány még névben is megszűnt 
volna létezni. (Helyeslés.) Valamint pedig közjogi 
viszonyunknak 1687-ki módosítása nem forgatta 
föl az alkotmányt, s valamint az ország érdekei ál
tal igazolt cselekményként ítéljük mi ma azt meg , 
és őseink emlékére a miatt előttünk semmi homály 
nem tapad: úgy mi is nyílt homlokkal nézünk bí
ráink, az utókor ítélete elé, mert meg vagyunk 
győződve , hogy nem kevésbbé súlyos viszonyok 
közt, hogy kötelességünk szerint a haza javára , ő-
seink nyomán és intentióik szerint cselekszünk. 
(Helyeslés a középen.) 

S ha csak fegyvernyugvás és nem békekötés 
lenne, melylyel most kináltatunk; ha mostani 
szent reményeink . a napok fordultával. csak egy 
fájó emlékezetté válnának; ha ismét eljőne a nehéz 
idő, melyben Magyarországnak ismét jutalmul kí
nálnák azt, mit ő büntetésül sem fogadhat el: mi 
történik ez esetben? kérdé Ivánka Imre t. bará
tom. Én nem hiszem, hogy visszakanyarodás tör
ténhessék valaha az elhagyott irányokhoz; nem 
hisaem, még ha erre nézve fejedelmünk adott sza
vát nem birnók i s , hogy föladott vagy elvesztett 
positiók ellenünkben , a reactió által újra elfoglal
tathassanak; ha azonban, mint szomorú tapasztalá
sok tanítványainak, ily eshetőségre is gondolnunk 
kell : ezen esetben nem az történnék, mitől t. kép
viselőtársunk tartani látszik, hogy t. i. föláldoztuk 
és híjába áldoztuk föl jogaink egy részét; hanem 
az történnék, hogy miután a bizottsági többség 
által ajánlott compromissum sarka és feltétele az, 
hogy a valódi alkotmányosság úgy nálunk, mint ő 
felsége többi országaiban fenálljon, e föltétel mel-
lőztével mi is visszafoglalnók elhagyott állásainkat, 
s folytatnék az alkotmányvédésnek szomorú, de 
nemes munkáját. (Helyeslés a középen.) Ivánkát, ba
rátom attól is tart, hogy ha ezen javaslat ő felsége 
többi országainak föltehető ellenzése miatt meg ta
lál hiúsulni, jogaink azon része, melyet szerinte föl

adtunk, Jókaiként sequestrálva maradna. Én ez ag
godalomra okot nem látok. E javaslat, mert javas
lat , csak a jövőre szól; míg az e javaslatban sza
bályozott jövő állapot be nem áll, addig biztosítva 
vagyunk a febr. 17-kei leirat által, mely alkotmá
nyunkat föltétlenül és egész összegében állította 
vissza. (Helyes !) Ha tehát e javaslathoz az örökös 
tartományok nem fognának járulni, vagy az, kívü
lünk fekvő más akadályok miatt, életbe nem lépne: 
csak az történnék, mit baloldali t. képviselőtársaink 
óhajtanak, t. i. alkotmányunk, államjogi viszonya
ink érintetlen in statu quo maradnának, (ügy van!) 

Gróf Ráday László azt hiszi, hogy ha a bizott
ságtöbbségi javaslat elfogadtatik: az urszág örö
me búra fordul. Én ezt nem hihetem. Az ország 
tudni fogja, hogy alkotmányában, e javaslat foly
tán, a szabadság érdekei jobban biztosítva lesznek, 
mint az európai contineus bármelyik nagy államá
ban; s habár, míg az alkotmányosság áldásai min
den irányban és viszonyokban érezhetők lesznek, 
a nemzetnek sok türelemre és sok önmegtagadásra 
lesz is szüksége: gyászt e miatt nem ölt, hanem le 
fogja vetni 18 év óta viselt gyászát. (Helyeslés a kö
zépen.) Eleget vérzett, elégett zaklattatott az ország, 
hogy megérdemelje a békét, a pihenést, (ügy van!) 
Lehetetlen mindnyájunknak nem éreznünk, hogy 
a nemzetnek, hogy mély sebeiből kiépüljön, béké
re van szüksége, békére ide ben magunk közt, 
békére Ausztriával szemben, békére, melyben 
ne érezze magát senki se győzőnek, se legyő-
zőttnek, békére, mely visszaszerezze Magyaror
szág politikai súlyát, visszaadjaSz. István koroná
jának hajdani fényét, s megszüntesse az eddigi an-
tagonismust Magyarország királyikoronája és Auszt
ria császári koronája közt. (Atalános helyeslés a 
középen.) Élénk színekkel rajzolta ő és rajzolták 
többen a túlsó oldali szónokok közt az európai hát
tért , melylyel a magyar-osztrák kérdés bír. Nyo
mosán emelték ki, hogy annak nagy volta, mi az 
utóbbi időben Európában történt, alig engedi sejte
nünk, mi megtörténhetik. De épen a világhánykó-
dás, az európai uj eszmék teremtő és bomlasztó ha
tása , s ezen hatás sikerének európai cultusa, az uj 
alakitások és alakítási nisusok s az európai areopag 
uj tömbjei, mindezek komolyan intenek, hogy ve
gyük hasznát a levegőnek, mely többé nincs elzár
va tőlünk. (Helyeslés.) 

A haza életéért remegő aggodalom gondjai 
minket is ébren tartanak. A mi keblünk is dagad, 
mint Madarász József t.társunké, ha aNagyLajos-
és Mátj^ás-kori magyar államra gondolunk; mi is 
lelkesülünk az emléknél, hogy hazánk nevét egy
kor a betöltött világ-missio dicsőségének sugarai 
ragyogták körül; e fölemelő visszaemlékezések 
mellett is azonban nem ignorálhatjuk azon rideg 
tényt , hogy midőn őseink 1723-ban egy föloszt-
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hatlan és elválaszthatlan birodalom kapcsolatába 
léptek, a personalis unió alapján, Ausztriával: Auszt
riával szemben biztosították ugyan az államjogi 
függetlenséget és önállást, de Európával szemben 
nem biztosították a nemzetközi, internationalis ön: 
állást, s nem biztosították ezt Magyarországra néz
ve az 1848-ki törvények sem. 

De ha a Nagy Lajos és Mátyás-kori világsze
repről le kellene is mondanunk: még mindig elég 
okunk van szeretni a hazát, hogy politikai ábrán
dok és illusiók világába ne ragadtassunk, se 
oly pessimisták ne legyünk, hogy hazánkra nézve 
a jövőben csak sötét képeket látván, ezek elől lel
künk csak a múlt fény es emlékeihez menekülésben 
keressen vigasztalást. (Helyes!) 

Mindezeknél fogva én, mert a bizottság ki
sebbségénekjavaslatával hazánk s az örökös tarto
mányok közti eddigi conflictusokat megszüntetve 
nem látom; s mert a bizottsági többség javas
latának elveiben eltaláltnak tartom a Rubicont, 
melyen innen maradni hazánk önállásának föladá
sa, s melyen tulmenni Ausztria létezésének fenye
getése lenne; s mert, hogy Jókai Mór érdemes 
képviselőtársunk allegóriáját használjam , nyu
gat felé épen azért keresem az utat a szövetkezésre, 
mert nem akarok se kelet, se éjszak felé me
netűi ; s végre mert azt akarom, hogy Herkules és 
Anteus közt úgy szűnjék meg a harcz, hogy An-
teus se meg ne fojtassék, se el ne vonassék lábai 
alól a föld : a bizottsági többség javaslatát elvben 
és lényegben elfogadom, [Elénk helyeslés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Eszterházy 
István gróf! 

Eszterházy I s tván gr . : T. ház! A kisebb
ség véleménye t. elvbarátaim, de különösen Tisza 
Kálmán és Grhyczy Kálmán képviselőtársaim által 
oly részletesen fejtetett ki, és mind czélirányossága, 
mind kivihető'sége annyira bebizonyíttatott, hogy én 
részemről nem akarok részleteinek fejtegetésébe 
bocsátkozni. 

Megóva látom én ezen eljárási módozat sze
rint Magyarországnak az őt az 1848-diki törvények 
szellemében megillető és sajátját képező függet
lenségét és önállóságát. Ezen függetlenségét az or
szágnak én részemről veszélyeztetve látom azon 
pontozatok egy némelyike által, a melyek a több
ség véleményében foglaltatnak, mert én Magyar
ország államjoga ellenére delegatiókat alkottatni 
nem kívánok. Tudom azt, hogy a bécsi befolyás 
a magyar ügyekre nézve örökösen káros volt, s 
ezt az által, hogy én küldöttségeket oda indít
sak, megerősíteni nem akarom. Kötelességszerű 
nyilatkozat az, melyet jelenleg teszek, a mennyi
ben ily válságos, perczben, midőn arról van szó, 
hogy állhatatos kitartással, hű és következetes aka
rok lenni azon elvekhez, a melyeknek alapja a i 

régi magyar törvényekben foglaltatik, s a melyek
nek világos kifejezést adott a 48-diki törvény, 
hogy most, midőn látom, hogy szegény elhagya
tott hazánk felelős minisztériumhoz jutni más mó
don állítólag nem lett volna képes, mint az által, 
hogy beleegyezzék abba, hogy egyes lényeges jo
gairól lemondjon, én e tekintetben hazámnak 
biztos jövőjét ez utón nem láthatom. Mindezek kö
vetkeztében én az 1848. törvények által megálla-
pitott hatáskörrel fölruházott felelős független mi
nisztériumot szándékozván itt e házban látni; és 
tudván azt, hogy ennek eléréséhez más ut nem ve
zet, mint ha szigorúan ragaszkodom ahhoz, mi sajá
tom ; sajátomat pedig a birodalom együtt maradása 
mellett úgy gyakorolhatom, ha én a közös viszonyok 
tárgyalására tervezett azon módot alkalmazom,mely 
a kisebbség véleményében foglaltatik: a kisebbség-
vélemény ét pártolom. (Helyeslés baltól.) 

Tóth Vilmos jegyző: Királyi Pál! 
K i r á l y i P á l : Tisztelt ház ! Miként egyének

ről, úgy ncmzetcsaládokról is áll az, hogy ha az 
idő követelményeit figyelmen kivül hagyják, s a 
haladás szellemében inkább a rombolás elemét, 
mint a gyarapodás emeltyűjét keresik: etévfoga-
lomért előbb-utóbb rajok nehezednek a lakolás 
perczei. A helyzet, melybe az események rohama 
nemzetünket sodorta, ez elkövetkezett perczek ha
tása alatt szenved, mások hibái miatt. A mi pár 
évtizeddel előbb jóval kevesebb áldozattal és sok
szorta több haszonnal lett volna valósitható ; de 
akkor a telhetlenség és szenvedély, az idő intő 
szózatára nem hajtva, mindenkorra elnémitható-
nak vélt jogot és igazságot, erőt és érdeket: az 
ma — a majdnem elkésett kiábrándulás, s a nyo
mor iskolájában szerzett tapasztalások után—csakis 
az öntagadásnak bizonyos harczával igazitható 
helyre. 

Hazánk törvényhozása épen akkor függesz-
tetett föl, és pedig igen hosszú időre, midőn a nem
zet a múlt kiváltságos hagyományait a szabadság 
közös vagyonául hirdetvén ki, e reformált alapon 
politikai és társadalmi fejlődése a legislatió foly
tonos munkásságát tévé szükségessé; e munkásság 
helyett azonban az önteltség és vak elbizakodás 
sok és igen költséges kísérletben fogyasztva el az 
ország erejét, végre a dolgok rendjét oly zűrza
varba keverte, melynek eredményben megnyug
tató kitisztázása híjába fárasztott eddig annyi hiva
tott és hívatlan képességet, annyi őszinte és hazu
dott jóakaratot. Végre is e föladat országgyűlé
sünknek jutott megoldási kérdésül. Tudva ugyan
is, hogy Magyarország alkotmánya nem egyes fe
jedelmek nagylelkű ajándéka, hanem ősi örökség, 
melyet tőlünk hatalom el nem vehet, s mi azt köny-
nyelmüen vagy kíshitűen el nem adományozhat
juk ; mivel pedig épen ezen alkotmányra fogták rá, 
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hogy annak fentartásával a birodalom tömörsége f 
bomlik szét: tartották végre is észszerűnek, ben- | 
írünket, mint jogilag és természetszerűleg egyedül 
illetékeseket, és főleg hivatottakat fölszólitni, hogy 
oldanók meg e megold katlannak híresztelt problé
mát. Ez forrása azon véleményeknek, melyek fö
lött a ház most tanácskozik, s melyek fölött hatá
roznia kell. Nem csak meggyőződöm róla, de erő
sen hiszem, hogy úgy az egymástól részletekben 
eltérő két véleménynek, valamint a mindkettővel 
edenkező indítványnak is a legmelegebb hazafiér
zet képezi kútfejét: polgári kötelességszigor egy 
részről, s a trón iránti hűség más részről, kölcsönze 
azokban szavakat a tervezőknek! Minthogy mégis 
a három dolgozat közt lényeges különbségek van
nak, a ház határozatának alapjául pedig csak egy 
vétethetik, megengedi nekem a t. ház, hogy nem 
annyira mások véleményének megváltoztatása, 
mint inkább saját öntudatom megnyugtatása vé
gett, kerülve az elmélet okoskodását, kizárólag e 
dolgozatok közt tehessek egyszerű, rövid összeha
sonlításokat. (Halljuk!) 

Először is a többségi javaslat ellen beadott in
dítvány azt sorolja el, h o g y : „Magyarországnak az 
1 723 -diki törvények szerint is biztositvák nem csak 
bel-,de nemzetközi közjogai és önkormányzata; mint 
független birodalom, biztosítva van ugy bel-, mint 
külügyeit önállóan intézni és fejleszteni; a magyar 
király jogait a törvények értelmében gyakorolhatja 
csak, és csakis a magyar független felelős minisz
térium által." Mind igaz szó; néni is lehet jó pol
gára e hazának, ki e mondatot, mint alkotmá
nyunkból folyó tételt, szívesen alá nem írná; de 
hiszen azon többségi vélemény, mely ellen az idéz
tem szavak, mint inductió, használtatnak, ugyanezt, 
és hasonló világossággal, sőt egyes tételeknél még 
több praecisióval mondja el. Bármily szemekkel 
kutassa is valakié megtámadott dolgozatot, ha elle
nében elfogulva nincs, nem leend képes kibetűzni 
abban egyetlen szót, mely azt tartalmazná, vagy 
csak sejtetné is, hogy az 1723-diki törvények Ma
gyarországot nem biztosítják mint független orszá
got, hogy országos ügyeit önállóan nem intézheti, 
vagy hogy a magyar király jogait nem a törvé
nyek értelmében gyakorolhatja. 

De ez csak bevezetés; részleteiben az indít
vány hivatkozik egyéb törvények közt az 1827 : 
IV. t. czikre, mely az adóknak és ujonczoknak az 
országgyűlés általi megszavazási jogáról szól. E 
pontnál azonban, melyre előttem Kaposvár érde
mes képviselője az ékesszólás hangján és nyoma
tékkal felelt meg, ón nem időzöm; hanem átme
gyek a határozati indítvány azon inductiójára, 
melyben állitások foglaltatnak, melyeknek össze
keresett szavai úgy egymás mellé helyezve szépen 
zengenek, sőt tetszésre is számithatnak azok előtt, 

kiknek nincs idejök, vagy akaratuk a rejtett érte
lem mélyére szállni le, de ha azok az elfogulatlan
ság elemző kezei alá kerülnek, megtörténhetik, 
hogy a hol hangzatosságot vártunk, dissonantiát 
hallunk. Tehát : „A többségi véleményben az or
szág önállása, függetlensége csak szavakban hang-
sulyoztatik.'"' Avagy azon alaptörvények, melyek
nek teljes és sértetlen épségben tartása képezi a 
vélemény kiindulási pontját, csak puszta szavak 
lennének? és a jogfolytonosságnak tényleges visz-
szaállitása, felelős kormányunknak törvény szerinti 
activitásba léptetése, mint ama javaslat mellőzhet-
len föltételei, szintén csak üres hangok, elröppenő 
tünetek volnának ? 

Erezni látszott az indítvány ez oda vetett ál
lítás tarthatlanságát, s azért szükségesnek vélte mo-
tivatiójába bocsátkozni. 

„A közös ügyek teremtésével — mond a mo-
tivatió — a magyar birodalom önálló államélete 
stb. szüntettetik meg." A ki a többségi operatumról 
azt állítja, hogy a közös ügyeket ez teremte, ne
héz hozzá e kérdést nem intézni: vajon ki ő ? Ig
norálni tényeket, tagadni igazságokat, izlés dolga; 
de teremtő erőt tulajdonítani politikai küldetésü 
véges lényeknek, kik csakis az idő által életre hí
vott, majd az események szeszélye alatt összeku
szálódott földi érdekek és emberi jogok viszonyai
nak miként rendezése iránt adnak tervet, olyan va
lami, mit ekkorig csak a költők phantasiája vett 
igénybe. 

E kedélyes mámor azután végig hullámzik a 
gonddal összehordott motívumok egész hal mázán, 
í g y például a magyar birodalom állami élete ak
kor szűnnék meg, midőn ügyeit független felelős 
minisztérium vezeti, s törvényeit a nép szabad vá
lasztásából kifolyó képviselő testület, a többi tör
vényes tényezővel együtt'alkotja; az orsz ággyülés 
önrendelkezése is akkor semmisülne meg, midőn az 
eddigi elszegényitő bizonytalanságot, s a korábbi 
anormal állapotot rendezett viszonyok közé hozva, 
kizárólag ezek közvetlen intézésére saját kebeléből, 
szabad akaratából és kiszabott időre bizottságot 
küld k i ; a nemzet önkormányzata is akkor málla-
nék szét, midőn a közös kiadásokat a belügyi ke
zelés költségeitől szorosan elkülönítve, azok föl
ügyeletével, felelősség terhe alatt, közös kormány 
bizatik meg; végre népünk anyagi jóllét ét az ál
lamadósságok közös elvállalása akkor ron tja meg, 

! midőn épen e jóllét iránti figyelemből, az állaui-
| adósságok elvállalását nem közösen,hanem annak 
! csak egy részében javasolják. 

Ha valaki a századunkban lefolyt és nagy ese
ményekben gazdag éveket csak átaludta volna; 
ha azon százszoros érdek-kapcsokat, melyeket ez
alatt az idő Magyarország és az örökös tartomá
nyok közt fűzött, vagy agyon halgatni, vagy, mint 
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krétával irt betűket a fekete tábláról, letörölni le
hetne : igenis volna értelme a hivatkozásnak azon 
törvények szigorára, melyeknek keletkezését épen 
ezen érintkezési szükségnek rendezetlensége okozá, 
de, melyek sohasem háríthatván el az okozat alap
ját, folyvást csak sérelmeink tömbét nagyiták ; 
igy azonban élo tényekkel, lényegesen megválto
zott helyzettel szemben olyan deductió, hogy, mi
vel a javaslatba hozott állapot az annyi törvény ál
tal biztositott, de ugyanannyiszor meg is szegett 
függetlenségi jogot az eddiginél határozottabban 
körvonalozott alapra fekteti, s ekképen annak meg
támadását fölülről képtelenségnek, megzavarását 
alulról lehetlenségnek tünteti föl, mondom, innét 
azon következtetést vonni, hogy e javaslatot a ház 
utasitsa el : se megengedni, se érteni nem lehet. 

Nem engedhető meg, mert a közös viszonyok 
kezelésének azon módja, melyet az indítvány — 
hivatkozva a törvényre — emlit, már egyszer na
gyon elégtelennek bizonyult; az pedig korunkban 
nem lehet szándéka semmi komoly gondolkozás
nak, hogy oly rázkódás esélyeinek tétessék ki is
mét az ország, minőt egyszer kiálltunk, de nem 
tudni, hogy •— másodszor is belé sodortatva —rom
bolásának düledékeibö'l számunkra a sors majd pa
lotát fog-e épiteni, vagy síremléket ? 

Valószínű, hogy ezen határozattal a 48-diki 
tér sorompói előttünk elzáratnának. Maradna tehát 
számunkra az ezeken kivüli nagy ü r ; de ebben én 
csak egy sötét utat látok, mely bennünket ismét a 
már elmúltnak hitt erőszakos kísérletek sivatagába 
vezetne. Akadna-e aztán itt számunkra is egy Mó
zes, ki, vagy negyven évi kinos bolygás után, 
majd megmutatná — nem tudom hányadik uno
káinknak — az ígéret földét? a csodák kora lejár
ván, e csekélységgel sem biztathatom magam. 

De mégis lehetnek, kik kedvezőbb szemüve
gen át nézve a jövő eshetőségeit, a képet ily ko
mornak nem, sőt szinre, alakra tán hízelgőbbnek 
fogják találni; megengedem ; s viszont engedtes
sék meg nekem is, hogy gyanítani merjem, misze
rint ama bűvös látcsőn át láthat a képzelet szép, 
eddig nem ismert vidékeket, életvidor fiatal nép
csoportokat, láthat uj államszerkezeteket is hatal
mas szövetségekkel; de egyet, ama nyugpontot, 
melyet a szem sóvárogva keres, a miért a lélek 
égve eped, hova a vágyak vonzanak: ez ős Magyar
országot alkalmasint híjába keresnék. (Úgy van!) 

Mivel tehát én azon aggodalmakat, melyeket 
az indítvány bennem támasztott, épen a többségi 
javaslat által látom eloszlathatóknak: szavazatom
mal ezen többségi véleményt pártolom. (Helyeslés i 
-a középen.) 

E l n ö k : Holnapután folytatjuk a tanácsko- ' 

zásokat. Ma még Stratimiro vícs képviselő úr akar 
interpellatiót intézni a minisztériumhoz. 

Sztrat imirov ics G y ö r g y : Ismételt demen-
tík daczára a hírlapok oly híreket terjesztenek és 
tartalmaznak, melyeknek hordereje hazánk politi
káját illetőleg nagy jelentőségű. Hirlik, miszerint 
a szerb-bosniai határokra egy osztrák figyelő és 
védő hadtest indíttatik. 

Azon kapocs tekintetéből, melylyel a hadtest 
ilyetén mozgósítása a keleti kérdéshez állana; a 
parancsoló fontosságnál fogva, melylyel e kérdés 
megfelelő és czélszerü tárgyalása Magyarország 
jövőjére bir; a körülménynél fogva, miszerint al
kotmányos országban szokás nagyobb hadtest moz
gósításának alkalmával ennek czélja és irányzata 
felől biztos tudomást szerezni: kérdem a minisz
terelnök urat: 1. vajon a hirek a hadtestnek a szerb 
és bosniai határokra való megindítását érdeklőleg 
valók és alaposak-e? s ha alaposak: 2. mi czélra 
pontosittatnak ezek össze, vajon a keleti keresz
tyén és nemzetiségi mozgalomnak barátságos avagy 
ellenséges czéljából-e? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: \ 
t. képviselő úr a kormányhoz az iránt intéz kér
dést, vajon igaz-e, hogy Bosnia és Szerbország ha
tárain nagyobb sereg-összevonások történtek vol
na? és ha igen, mi czélból? 

Miután privát tudomásom volt arról, hogy a 
t. képviselő úr ezen kérdést akarja a kormányhoz 
intézni: magamnak ez iránt hivatalos tudomást 
szerezvén, azt válaszolhatom, hogy a hir egyátalá-
ban alaptalan, és hogy semmi öszpontositáa sem 
történt. 

í g y tehát maga a tény nem lévén alapos, a 
| másik kérdés magától elesik. Azonban, megvallom, 

nem tartom fölöslegesnek ez alkalommal nyilvání
tani azon meggyőződésemet, hogy ő felségének 
se mint ausztriai császárnak, se mint Magyar
ország királyának nem állhat érdekében a keleti 
népek békés kifejlődését bármi utón akadályozni. 
{Helyeslés.) Hogy ő felségének külügyminisztériu
ma igy fogta föl a kérdést, annak világos bizony
ságát látom azon állásban, melyet a szerb várak 
kiürítésében elfoglalt, a midőn ugyanis erkölcsi 
támogatása és közbenjárása által egy oly kérdés 
békés megoldását sikerült eszközölnie, mely előbb-
utóbb okvetetlenül a keresztyén népek békés ki
fejlődését akadályoztathatta volna meg és összeüt
közésekre adhatott volna alkalmat. Ez az, mit e kér-
désre válaszolhatok. (Elénk helyeslés.) 

Sztratimirovics György: A miniszterelnök 
úr felelete megnyugtat. 

Az ülés végződik d. u. 1 ~'/t órakor. 
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CX. ORSZÁGOS ULES 
1867. marczius 26-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattataak : honvédtisztek kérvényei honvédek özvegyei és árvái, úgyszintén rokkant honvédek ellátása, 
a száműzöttek hazatérhetése s a munkaképesek alkalmazása iránt; Hogl Ferenozé 1849-beli szállítmányai megséritéseérfc; Perl Si
moné vizsgálatért Lehoczky Lajos szbiró ellen ; Timár községé úrbéri illetménye kiadásaért; Zsupa községé Vepczek László ügyének 
polgári bíróság elé vitele iránt. A nemzetiségi ügyben kiküldött bizottság törvényjavaslati munkálata folytatására utasíttatik. A val-
lásegyenló'ség s urbériséggel rokon természetű birtokviszonyok ügyében alkotandó törvényjavaslatok iránt tett kérdésre a kormány 
később igér felelni. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. Rónay Jáczint megbízó levele bemntattatik. 

A kormány vészéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr. • későbben Festetics György gr., Horvát Boldüsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Az utóbbi ülésben 
működött jegyző urak fogják működéseiket foly
tatni. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele-
sittetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a marczius 
23-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

A Buda-Pesten lakó kétszáz főnyinél több hon
védtisztikar, a haza öszves honvédéi nevében be
nyújtott két folyamodványban, az elhunyt honvé
dek özvegyei és árvái segélyezése, a rokkantak el
látása, a száműzöttek haza térhetése és a még mun
kaképesek megfelelő alkalmaztatása iránt az 
184%-diki országgyűlés által tett Ígérethez képest 
intézkedést kér tétetni. 

Hogl Ferencz pesti lakos a magyar kincstár 
részére 1849-ben szállított vászonnemüekért járó 
s még fizetetlen 3320 ft 38 kr pénzbeli követelését 
utalványoztatni kéri. 

Perl Simon kassai lakos Abaujm egye szolga-
birája Lehoczky Lajos által ellene beadott pana
szos ügyben vizsgálatot és igazságszolgáltatást kér 
eszközöltetni. 

Szabolcsmegyebeli Timár község elöljárói 
34 % volt úrbéres telek után 3 év óta visszatar
tott faizási illetmény őket kérik kiadatni. 

Zsupa temesmegyei község elöljárói ottani 
birtokos Vepczek Lászlónak a karansebesi román 
bánsági 13. számú határőrezred fogságából kisza
badítását s ügyének illetékes polgári biróság általi 
elintéztetését kérik elrendelni. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
ságnak adatnak át. 

Nyáry Pál képviselő úr akar a t. minisz
tériumhoz egy kérdést intézni. 

N y á r y P á l : Mielőtt a kitűzött napirendre át
térnénk, bátor vagyok a ház engedelmével a t. mi
nisztériumhoz kérdést intézni az iránt, hogy mi
után az országgyűlés 1861-dik év óta őfelségéhez 
intézett több fölterjesztésében ismételve kijelentet
te azt, hogy a nemzetiségi kérdésnek megfejtésé
re nézve alkotandó törvényjavaslatot azonnal, mi
helyt az alkotmány vissza lesz állítva, előterjesz
teni ós a fölött tanácskozni első teendőjének isme
rendi: vajon szándékozik-e a t. minisztérium még 
ezen ülésszak befejezése előtt e részben a ház elé 
törvényjavaslatot terjeszteni ? 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: T. 
ház ! Bizonyosan senki sincs, ki a nemzetiségi kér
dés fontosságát jobban átlátná, mint a minisztéri
um, és inkább óhajtaná, hogy e fontos ügy minél 
előbb törvény által végleg szabályoztassék. Mi
után azonban a t. ház a nemzetiségi kérdés ügyé
ben bizottságot küldött k i : czélszerünek tartja a 
minisztérium, ha ezen bizottság folytatván mun
kálatát, azt a ház elé terjesztené, mikorra a mi
nisztérium fentartja magának, hogy, ha ezt szük
ségesnek látná, a bizottság javaslata iránt észrevé
teleit a ház elé terjeszsze. 

Nyáry P á l : Miután a cultusniiniszter úr nyi
latkozatát hallottuk, nincs egyéb hátra, vélemé
nyem szerint, mint, hogy a t. ház azon bizottságot, 
mely a nemzetiségi ügyben alkotandó törvényja
vaslat készítésére kiküldetett , munkálatának to
vább folytatására határozatilag utasitani méltóz
tassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennek következtében a nemzetiségi 
bizottság munkálatát folytatni fogja és a megálla
pítandó törvényjavaslatot a tisztelt háznak be fog
ja adni. 
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Tisza Kálmán képviselő úr szintén interpella-
tiót kivan intézni a minisztériumhoz. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Épen úgy. mint a 
nemzetiségi kérdésben, melyre nézve a t. ház most 
Nyáry Pál képviselő társunk fölszólalása folytán 
határozni méltóztatott, még más két kérdés van, 
melyre nézve részint az 1861-diki, részint pedig a 
jelen képviselőház is, azt lehet mondani, Ígéreteket 
tett. Természetesen, a mint az idő eljön, hogy — 
mint reméljük — törvény eket alkothassunk, a ház
nak gondoskodnia kell az iránt, hogy ezen Ígére
tek beváltassanak. 1861-ben — sokan méltóztat
nak talán emlékezni — az eloszlatás előtt kimon
dotta a képviselőház, hog}T a nemzetiségi kérdés 
megoldását, hogy a vallás egyenlőségnek törvény 
által való kifejtését, az urbériséggel rokon termé
szetű birtokviszonyoknak a tulajdonjog sérelme 
nélkül leendő rendezését a törvényhozásra képesí
tett országgyűlés legelső teendői közé sorozandja. 
A múlt évi válaszföliratban hasonlag kimondotta 
a ház, hogy működéseiben az fogja vezetni, misze
rint intézkedni fog a méltányosság és igazság sze
rint az országnak minden osztályú lakóiról vallás-
és nyelvbeli különbség nélkül. Midőn pedig a múlt 
évben megalakította javaslatkészitő bizottságait, 
megválasztván a nemzetiségi bizottságot is,ugyan
akkor intézkedett más két tárgyra nézve is, és a 
vallási és közoktatási javaslat készítésével megbí
zott küldöttséget oda utasította, hogy törvényja
vaslatot készítsen a haza minden hitfelekezetének 
egymás közti és az állam irányában lévő viszonyai
ra nézve a jogegyenlőség alapján, kiterjesztvén azt 
azon hitfelekezetekre is, melyekre eddigi törvénye
ink azt ki nem terjesztették. A codificationalís bi
zottságot pedig oda utasította, hogy működése kö
rébe vegye föl a hűbéri viszonyokkal analóg bir
tokviszonyok rendezését is. Ennek fobytán, úgy tar
tom, kötelessége a t. háznak intézkedni, hogy most, 
midőn remélhetőleg nem sokára képesítve leszünk 
törvény alkotására, már előleg javaslatok készít
tessenek, hogy azután az ezek után legelsőben elin-
tézendőknek kijelölt kérdések valósággal el is in
téztessenek. 

Miután a nemzetiségi kérdésre nézve már mél
tóztattak intézkedni, és miután másfelől vannak 
tárgyak, melyek fölött, meggyőződésem szerint, 
helyesebb, ha a felelős minisztérium készíti a ja
vaslatokat : bátor vagyok az igen t. minisztériumot 
megkérdezni az iránt, hogy ezen két utóbbi kér
désre nézve, azaz a különböző hitfelekezetek egy
más és az állam iránti viszonyainak a jogegyenlő
ség alapján való megoldására, és a hűbéri termé
szetű birtokviszonyok rendezésére nézve szándé
kozik-e ezen év folytán törvényjavaslatot terjesz
teni a t. ház elé ? 

Eötvös Jézsef b. vallásügyminiszter: 

T. ház! Azon két nagy fontosságú kérdésre, me
lyeket Tisza Kálmán barátom, Debreozen városá
nak képviselője a minisztériumhoz intézett, jelen 
pillanatban csak azt felelem, hogy ezen nagy fon
tosságú kérdésekre a minisztérium legközelebb 
fog választ adni. 

E l n ö k : A t. ház tehát ezen választ elvárja. 
Folytatjuk a múlt ülésben megszakított ta

nácskozásokat. 
Dimitrievics Milos jegyző : Nikolics 

Sándor! 
NikoliCS Sándor: A 67-es bizottság több

sége a sanctió pragmaticának oly értelmet tulaj
donit, melylyel ez valósággal nem bir ; s főleg eb
ből származtatja alkotmányunk lényeges változta
tásánakszükségét. Az 17 23-dik évi 1-ső és 2-ik tcz. 
nem annyira hazánk, mint az uralkodóház érde
kében alkottatott; megváltoztatván az eddigi ural
kodási rendet, a mindenkori fejedelem számára 
biztosítja a birodalom minden részeinek osztatlan 
birtoklását. Hogy a sanctió pragmaticának se ak
kor, se később más értelmet nem adtak, mutatja 
azon körülmény, hogy ezen törvény keletkezése
kor az 1715-dik év sarkalatos, és hazánk önállá-
sát biztosító törvényei el nem töröltettek, de újra 
megerősíttettek; s hogy több évtizeddel később, 
179°/,-ben hazánknak minden más tartománytól 
függetlensége még nagyobb nyomatékkal tör
vénybe igtattatott. 

Az egész sanctió prag'maticában csak egy 
kis szócska van, melyre a 67-es bizottság több
sége az alkotmány tervét alapitja: e szócska: 
„osztatlanul/*' Lássuk ezen alap szilárdságát. 

Az új öröklési rend szerint arra jogosított fe
jedelem a birodalmat osztatlanul bírja, azaz, a bi
rodalom minden része egy és ugyanazon fejede
lem országlása alá tartozik. Magyarországnak te
hát egy időben, egy bizonyos meghatározott eshe
tőségig, más királya nem lehet, mint az, ki egyút
tal az örökös tartományok törvényes fejedelme. 
A szó „osztatlanulu ennyit jelent, s nem többet; 
s mást, például közös védelmet belőle származ
tatni nem lehet. 

Bizonyítja ezt hazánknak a sanctió pragma-
tica alkotása utáni első királya, Mária Terézia, ki 
ellenségtől megtámadva, nem ezen szócskában 
kereste védpajzsát, s nem is erre hivatkozott, ha
nem Magyarország szeretete- s lelkesedésére. Bizo
nyítja ezt számos eset, midőn a későbbi háborúk 
alatt az országgyűlése katonaajánlásra megkeres
tetvén, a segélyt mindig azon hozzáadással ajánlá 
meg : hogy ebbeli kétségtelen jogát továbbra is 
sértetlenül fentartja. Ha a sanctió pragmaticából 
mindeddig a közös védelem kötelezettségét lehe
tett volna következtetni: a király nem kérte, de 
követelte volna mindig a segélyt; az országgyü-
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lés pedig a segélyt megajánlva, ama záradékot 
mindannyiszor törvénybe nem igtathatta volna. 

Minden ország szövetségest keres, s a jó és 
biztos szövetséges érdekében kész áldozatot is 
hozni. Hazánk természetes szövetségese az örö
kös tartományok népe; a közös fejedelmen kivül 
számos az érintkezésök, sok a közös érdekök. Al
kotmányosan uralkodó koronás királyunknak ér
deke nem lehet más. mint az ország érdeke; őt 
tehát külmegtámadás ellen többi országaiban is 
megvédeni, Magyarország mindig kész leend, föl
téve, hogy az örökös tartományok hasonló eset
ben hasonlóul teendnek, de fentartván magának 
a jogot: a segély szükségének beálltát és a segély 
nagyságát mindenkor országgyülésileg megha
tározni. (Helyeslés balról) 

E jogáról hazánk le nem mondott soha; de 
léte koczkáztatása nélkül le sem mondhatott. Mert 
lehet eset, midőn a k i rá ly . rósz vagy ügyetlen 
tanácsosai által félrevezetve , oly háborút indit. 
mely mind saját, mind az ország érdekével ellen
kezik ; lehet eset. midőn az állam valódi érdeke 
valamely tartománynak nem leigázását, de szaba
don bocsátását javasolja, ha megtartása több áldo
zattal jár, mint haszonnal. Ha hazánk ily esetek
ben szabad rendelkezési joggal nem birna, vagy 
e jog gyakorlatától megfosztva tartatnék, kényte
len lenne, mint ez sajnosán a múlt években tör
tént, egy veszendő ügyért, egy roszul fölfogott 
érdek ért, saját vég pusztulásáig vérét s pénzét paza
rolni. Magyarország alkotmányos jogai teljes élve
zetében annak idején bizonyosan megtagadja a se
gélyt az olasz tartományok leigázására, a sehles-
wíg-holsteini hadjáratra, s ez által egyszersmind 
lehetetlenné teszi Königgratzet is. (ügy van! balról?) 

Föladatunk nem lehet alkotmányunkon vál
toztatni ; de teljes épségben föntartani azt, hogy 
igy, miként a múltban volt, úgy jövőben is az or
szágnak s a királynak hasznára legyen. 

Azt mondta ugyan a t. vallás- és oktatásügyi 
miniszter a múltkor, hogy az alkotmányosság 
egyedül nem elegendő a hazát a közelgő veszé
lyektől megóvni, ehhez erő is kell, erőt pedig csak 
másokhoz szorosabb csatlakozás által nyerhetünk. 
Nézetem szerint az erő gyarapodása attól függ, 
hogy kihez csatlakozunk. Ha oly szövetségeshez 
csatlakozunk, kinek érdekei a mieinkkel azono
sak, ki nem kívánja a mi erőnket absorbeálni, és 
saját ezéljaira fölhasználni, de miként maga teljes ! 
erejét a közös czél elérésére kifejti, úgy a mi erőnk | 
teljes kifejtését sem gátolja, de elősegíti : akkor j 
reó'nk bizonyosan gyarapodni is fog. Ellenkezőleg ! 
gyengülni fogunk, ha oly szövetségessel kötünk j 
szorosabb frigyet, kinek czéljai s érdekei a mieink- | 
tői különböznek. {Ügy van! balról.) 

A t. miniszter úr azt hiszi, hogy az alkotnia- I 

nyosság nem nyújt elegendő biztosítékot a közelgő 
vész ellen. Nem nyújt elegendő' biztosítékot két
ségtelenül oly alkotmányosság, melyben a bécsi 
kormány minket eddig részesített, sem oly alkot
mányosság, melynek eszménye a 67-es bizott
ság többsége előtt látszik lebegni. De igenis ele
gendő biztosítékot nyújt oly alkotmányosság, 
mely az ország teljes erejének kifejtését s minden 
segédforrásainak fölhasználását megengedi, oly 
alkotmányosság, melyet palládiumként őriz az 
ország, mely az anyagi jóllét előmozdítója , mely 
jótékony hatást gyakorol gazdagra és szegényre 
egyiránt, s melynek védelmeért kész a hazának 
népe vérét s vagyonát is föláldozni. 

A félelem népeknél rósz tanácsadó. A törté
nelem nem mutat példát, hogy a félelem, a túlsá
gos óvatosság valamely népet nagygyá tett volna. 
Holott a lelkesedés, lelkesedés a hazáért, alkot
mányért és* szabadságért, csodákat müveit min
dig. Példa rá Róma s Görögország; példa a fran-
czia forradalom nemzedéke, mely egész Európával 
szembeszállott; példa hazánk, melynekleigázására 
1849-ben két nagyhatalmasság egyesült ereje szük
ségeltetett, {ügy van! balról.) 

Ha a teljes alkotmányosság életbe lép, ha a 
honfiaknak lesz miért lelkesülni, ha a nemzetiségek 
méltányos kívánságai ki lesznek elégítve, hogy e 
hazának egyetlen fia se nézzen sóvárogva idegen 
határok felé, ele itthon találja minden vágyai tel
jesülését, ha Magyarország koronás királya Ma
gyarország zászlójával kezében boldog, kielégített, 
lelkesült népei élén álland: akkor nyugodtan néz
hetünk a jövő elé, mert nem lesz ellenség, ki meg
támadni merjen. (Helyeslés.) 

A megváltozott viszonyok és az örökös tar
tományokban életbe léptetett, alkotmányosság a 
második inditó ok, mely a 67-es bizottság többsé
ge szerint alkotmányunk megvált oztatását igényli. 

Mellőzöm azon körülményt, hogy az örökös 
tartományok eddig az alkotmányosságnak csak 
igéretét bírják, s ugy tekintem őket, mint ha a 
mienkhez hasonló alkotmánynak örvendenének; de 
nem láthatom át, miért kellene, a mi és az ő érde
kükben, alkotmányunk lényeges pontjait föláldoz
nunk? Sőt erősen hiszem, hogy szabadságuk élve
zetébe lépvén, ezt tőlünk követelni nem is fogják ; 
mert miként mi most nem akarjuk, úgy ők sem 
fogják országgyűlésük fontos teendőit egy oly tes
tület illetékessége alá bocsátani akarni , melynek 
felét más országbeliek képezendik. Ezen áldozatot 
azonban nem is Ők kívánják tőlünk, de a hata
lom kezelői, kiknek czélzata nem más, mint a ha
talom közvetlen hatása alatt tartani azon testüle
tet, mely jövőben az országgyűlések lényeges jo
gainak egy részét gyakorlandja , ezen árért nagy
lelkűen megengedvén, hogy ama kevéssel, mi fen-
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marad, az országgyűlések otthon alkotmány ósdit 
játszhassanak, (ügy van! balról.) 

Engedjenek az előttünk fekvő munkálat há
rom pontjára, a katonaság-, a delegatiók- és az ál
lamadósságokra egy futó pillantást vetnem. 

Kimondani, hogy a magyar hadsereg az oszt
rák hadsereg kiegészitő része, és ehhez hasonló 
belszervezésben részesülend, annyit jelent, mint 
harczképessége nagyobb részétől megfosztani azt. 
Elmultak az idők, midőn gépekkel nyertek csatá
kat. Ezen idők csak addig tartottak, mig gépek 
állottak gépek ellenében. Jelenleg, két arányos 
számú sereg közt, mindig azé lesz a győzelem, 
melynek belszervezése harezosai nemzeti jellegének 
megfelel, s melyet egy eszme lelkesít, Elégedett 
család otthon, lelkesedés azon ügyért, melyért 
küzdeni készül, honfiak általi vezénylet, a vitéz
ség és önfeláldozás versenye, mely csak hason
nyel vüek közt létezhet: ez teszi hőssé a katonát, 
ez viszi győzelemről győzelemre. Az ellenkezőnek 
gyászos következményeit a közel múlt eléggé 
mutatja. 

A 67-es bizottság többsége azt kivánja tőlünk, 
hogy mi, kik az idegenek beavatkozását hazai 
ügyeinkbe sinlettük mindig s ettől félünk legin
kább , most önszántunkból egy oly testületet al
kossunk, mely, a hatalom közvetlen befolyása alatt, 
s egyrészt idegenekből állva, országgyűlésünk né
mely lényeges jogait gyakorlandja. A delegatió 
nem kap utasítást, s nem felelős az országgyűlés
nek ; a delegatió fele idegenekből áll; még a ma
gyar delegátusok egy részét is a főrendiház tagjai 
képezik: e három tulajdonság elitéli a delegatió-
kat. Eddig a magyar országgyűlés alsóházát illet
te mindig az adómegszavazás kezdeményezése. Bár 
a felsőház irányában azon tisztelettel viseltetem, 
melyet megérdemel, de az adómegszavazás kezde
ményezését az alsóház számára kivánom fentartani. 
A javaslat szerint pedig egy nem felelős, nem is 
csupa képviselőkből, de a felsőház tagjaiból is, kik 
közt sok a kinevezett méltóság, s mi több ; felében 
más országbeliekből álló testület fogja az adó na
gyobb részét megszavazni. Az ily szerkezetbői kö
vetkezhető esélyeket kiki könnyen elképzelheti. 
Bekövetkezhetik kétségtelenül oly eset, midőn ha
zánkfiai kisebbségben maradván, idegenek szava-
zandják meg a legsúlyosabb adókat. 

Az államadósságokról tüzetesen szólani ak
kor lesz helyén, midőn a képviselőház megálla-
pitandja az összeget, melyet az ország romlása 
nélkül elvállalhat. Az ajánlott kezelést illetőleg 
csak ennyit: az együttes, osztatlan és ellenőrzé
sünk alól kivont kezelés által megeshetik, hogy az 
államadósságok minden gyarapodást megbénító 
rablánczától nem menekülendünk soha ; sőt hogy 
ha Ausztria valamely szerencsétlen hadjárat által 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

, még néhány tartományt elvesztene, az egész összeg-
Magyarország nyakán maradhatna. 

Ha a katonaság fentartására szükségelt adót 
a delegatió szavazandja meg; ha az államadóságok 
kamataira vagy törlesztésére megkívántató össze
geket a magyar pénzügyminiszter rendesen Bécs
be tartozik szállitani: kérdem, nem válik-e illuzó-
riussá a magyar országgyűlés adó megszavazás! 
joga? Ama fő, s erőnket eddig is meghaladó ösz-

,! szegeket, melyek fizetése által azország elszegénye
désnek indult, meg nem tagadhatván, azon szerény 
összeg behajtását, mely a belkormányzatra, s ha
zai czélokra fenhagyatott, saját érdeke károsítása 
nélkül csak nem tagadhatja meg. 

Miután, a mondottak folytán, ha az előttünk 
fekvőjavaslattörvénynyé válnék, nézetem szerint al
kotmányunk lényeges csorbulást szenvedne; miu
tán ennek következtében a magyar honvédelmi 

I miniszter az osztrák hadügyminiszter seregélel
mezési és elhelyezési biztosává sülyedne, a ma-

| gyár pénzügyminiszter pedig az osztrák pénzügy-
! miniszter adószedőjévé; miután továbbá ez által a 
I magyar független minisztérium nem lenne egyéb, 
! mint a régi helytartótanács más elnevezéssel, és Ma

gyarország Ausztria tartománya: a 67-es bizottság 
: többségének javaslatát el nem fogadhatom,és a ki-
j sebbség javaslatára szavazok. (Helyeslés bal felöl.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Szentkirályi Mór ! 
i Szentk irá ly i Mór: T. ház! Ha vannak a 
| közügyek között oly természetűek, melyek Ma-
I gyarországot ő felsége többi oi^szágaival és tarto

mányaival közösen érdekük, és vannak ismét má-
i sok, melyek oly természetűek, hogy Magyarorszá-
i got különösen érdeklik, akkor azon kérdést, me-
l lyek ezen közös ügyek, és miképen intézkedjünk 
I azok fölött, egy elv szerint megoldani nem lehet: 
mert, ha az országnak függetlenségét veszszük ki-
rekesztőleg zsinórmértékül, akkor ezen elvnek kö
vetkezetes alkalmazása mellett végre oda jutunk, 
hogy minden közös ügyeket és minden közös ér-

| dekeket tagadnunk kell; ha pedig az együttességet 
| állítjuk föl egyedüli irányadóul, akkor valamenyi 
! érdekek közösekké válnak. Az egyik elvnek kire-
j kesztőleges alkalmazása a kisebbség külön véle-
| menyére vezet, a másik elvnek kirekesztőleges al-
\ kalmazása az októberi diplomára. A mi pedig a ke-
i zelés módját illeti, én igen sajátságos következet-
| lenségnek tartom azt, ha valaki megismeri, hogy 
I vannakközösügyek,és mégis azt követeli, hogy ezen 
! közös ügyek minden ország által külön intéztesse

nek el, mert gyakorlatban épen az ügyek közös
ségét a közös kezelés teszi. Szintoly következetlen
ség az is, ha valaki megismeri, hogy vannak oly 
ügyek, melyek az egyes országokat külön érdek
lik, és mégis azt követeli, hogy ezen külön érdeklő 
ügyek is egy közös országgyűlésben együtt tár-

8 
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gyaltassanak {Helyeslés.) Az egyik következetlen
séget találom a kisebbségnek külön véleményében, 
a másik következetlenség pedig* az októberi diplo
mában van letéve: és ennélfogva valamint az or
szág az októberi diplomát elutasította, ugy véleke
dem, hogy ugyanazon okból a kisebbség külön 
véleményét sem fogadhatjuk el, mert mind a kettő 
egyoldalú, és mind a kettő szélsőség a maga ol
dalán. {Helyeslés a középen. Mozgás a halon.) E két 
javaslat között közép helyet foglal a választmány 
javaslata: mert ez az egyedüli, melyben mind azon 
törvények, melyek az országnak alkotmányos füg
getlenségét biztosítják, mind pedig az együttesség 
követelményei kellőleg figyelembe vétettek. És ez, 
t. ház! az egyik ok. miért én magamat teljesen 
megnyugtatva érzem akkor, midőn szavazatommal 
azokhoz csatlakozom, kik a 67-es bizottság javas
latát pártolják. (Helyeslés a középen.) 

Ezen két elv egyébiránt benne foglaltatik a 
sanctió pragmaticában is , mert abban ki van 
mondva az „indivisibiliter et inseparabiliter;u to
vábbá ki van mondva az „insimul et in vicém:u a 
mely kifejezéseknek ha van valami értelmök, úgy 
ezen értelem nem lehet egyéb az együttességnél. 
Ezen két elv tehát, t. i. az együttesség és függet
lenség, nem puszta okoskodás, hanem törvény, és 
azoknak, kik a törvényhez oly szigorúan ragasz
kodnak, hogy annak legkisebb változtatása által 
is az alkotmányt látják fölforgatva, ha következe
tesek akarnak önmagokhoz maradni, ezen elvek
nek egyikét sem lehet ignorálniok. 

Igaz, azt monda egy képviselő úr, hogy ezen 
kifejezéseket csupán a magyar korona országaira 
kell érteni; de én őrá magára hivatkozom, olvassa 
el az 1723 : 1 és 2-dik törvényczikkelyt, olvassa 
el figyelemmel és részrehajtlanul, és meg fogja 
vallani, hogy azon magyarázata a törvénynek oly 
erőtetett, mint a milyet csak a hajdani boldog em-
emlékezetü Lustkandl hires munkájában szok
tunk néha mulatság kedvéért keresni. (Eüenmon-
v ondás a hal oldalon. Helyeslés a középen.) 

A második ok, t. ház, mely engem arra kény
szerít, hogy a választmány javaslatát fogadjam el, 
az, mert az ezen javaslat ellen fölhozott ellenveté
sek között egyet sem találok, mely az előbb fölál
lított nézetemben legkevésbbé is megingatni ké
pes volna. Ezen ellenvetéseket fogom tehát más 
részről most taglalni, de csak annyiban, a meny
nyiben átalánosak, mert tígy hiszem, hogy csu
pán az átalános tekintetek tartoznak az átalános 
vitatkozás tárgyai közé. (Helyeslés a középen.) 

Ezen ellenvetések között mindenekelőtt egy 
okoskodást hallottam, melytől én még a jogosult
ságot is kénytelen vagyok megtagadni: és ez azon 
hivatkozás a törvényre, a melyből azt következte
tek egynémelyek, hogy a 67-es bizottság többsé

gének javaslatát azért nem fogadhatják el, mert a 
j meglévő törvényekkel nem egyezik. Hasonlít ezen 
j okoskodás, t. ház, Omár kalifa okoskodásához, a 

ki az alexandriai hires könyvtárt azért égettette el, 
mert, úgymond: ha ezen könyvekben az van, ami 
a koránban is meg van irva, akkor ezen könyvek 
fölöslegesek; ha pedig nem az van bennök, a mi 
már a koránban megíratott, akkor veszélyesek. 
Hogy a keleti népek ezen okoskodásnak, a mely
hez századokon át ragaszkodtak, micsoda hasznát 
vették, azt a tapasztalás bőven bebizonyította. Én 
a keleti népek sorsát nem irigylem, s azért, ha va-

j lamely létező törvényt törvényhozás utján meg-
! változtatni nem akarok, nem tehetem ezt azért, 
j mert e törvény épen létezik, hanem azért, mert 
| azt még a mostani körülmények között is jónak, 

hasznosnak és szükségesnek tartom, A népek. 
mint a história tanúsítja, törvényeiket időről időre 
mindig változtatták, sőt példa van arra is, hogy 
az egész megmentésének érdekében néha egyik 

j v a g y másik lényeges jogukról le is mondottak. 
| í g y például lemondottak eleink a királyválasztási 

és az ellenállási jogról, és még mind e mai napig 
senki sem akadt, a ki őket e miatt visszalépéssel 
vádolta volna, mint minket visszalépéssel vádolt 

I egy képviselő úr azért, mert a 67-es bizottság ja
vaslatát pártoljuk. (Helyeslés. Mozgás a bal oldalon.) 

Azt mondják ugyan, hogy ez mind igen jól 
van, de alkotmányunk és törvényeink tettleg nin
csenek visszaállítva, mi tehát nem is vagyunk jo-

! gositva, se törvényt hozni, se törvényt változ-
; tatni , tehát kötelességünk az eddig meghozott tör

vényekhez szorosan ragaszkodni. Már, bocsánatot 
kérek, de különböztessük meg a törvény érvényes
ségének helyreállítását a törvény végrehajtásától. 
(Halljuk!) Valamely törvény, a melynek érvénye 
egy ideig — bármi oknál fogva — fölfüggeszte
tett, helyre akkor állíttatik, midőn annak érvé
nyessége ismét el van ismerve s a végrehajtás 
akadályai elhárittatnak. (Zaj.) Ez egy pillanat 
műve; de a végrehajtásnak lehetnek oly részletei, 
a melyeket egy pillanat alatt teljesiteni nem lehet. 
Például az 1848: 3-dik törvényt ő felsége akkor 

; állittotta helyre, midőn egy miniszterelnököt meg
bízott azzal, hogy egy magyar minisztériumot ala
kítson, holott végrehajtva a törvény csak akkor 

I lett , midőn ezen minisztérium valósággal meg 
| is alakult. A 48-diki többi törvényeket ő felsége 

akkor állította helyre, midőn a magyar miniszté
riumot kinevezte : mert én nem hiszem, hogy ő 
felsége valami külföldi törvényeknek, hanem hogy 
épen a magyar törvényeknek végrehajtásával bízta 
meg ezen minisztériumot. Ezen végrehajtás, igaz, 
még nincs befejezve; de én nem hiszem, hogy le
gyen valaki, ki azt gondolná, hogy ez azon pilla-

| natban, midőn a 48-diki törvények helyreállíttat-
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tak, egészen és teljesen meg is történhetett volna. 
(Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Minden nagyobb mérvű mozgalomnak, s 
minden nagyobb horderejű kérdésnek vannak bi
zonyos jelszavai. Ezen jelszavak helyesen fejezik 
ki a mozgalom természetét s helyesen fejezik ki 
a kérdések lényeges értelmét egész átalánosság-
ban. De ha ezen jelszavakat a kérdés részleteire 
alkalmazzák, akkor azok, a helyett hogy a megol
dást könnyitenék, azt még inkább összebonyo
lítják. 

Azon jelszavak között, melyek a közös ügyek 
kérdésében használtatnak, egyik a personál unió. 

Én is azt tartom, t. ház, hogy azon viszonyt. 
melyben Magyarország a közös fejedelem által a 
pragmatica sanctió alapján a fejedelem többi or
szágaihoz és tartományaihoz lépett, a personál 
unió leghelyesebben fejezi ki. Ezt föliratainkban 
is vitattuk; de nem vitattuk azt soha. hogy a per
sonál unió mellett Magyarországnak oly érdekei 
nem lehetnek, melyek ó' felsége többi országai és 
tartományai érdekeivel közösek. Azt sem vitattuk, 
hogy a personál uniónál fogva Magyarország kö
zött s ő felsége többi országai és tartományai kö
zött csupán azon viszony létezhetik, mely viszony 
két egymástól elkülönzött ország közt létezik. 
Ezen kifejezés : „personál unió" a törvényben nem 
is fordul elő. Az 1723-dik 1-ső és 2-dik törvény -
ezikk leirja azon viszonyt, melyet előbb emiitettem; 
czéljául kitűzi a közös védelmet. Ezen közös véde
lem természetéből következnek tehát a közös köte
lességek és következik azoknak mértéke. A perso
nál unió tehát nem törvény, a personál unió 
nem is előzmény, hanem elvont következtetés 
a törvény retideleteiből, a mely következtetés
ből tehát visszafelé a törvény értelmezésére to
vábbi következtetést vonni, nézetem szerint, nem 
lehet. (Elénk helyeslés a középen. Nyugtalanság a bal 
oldalon.) Az igaz, az 17 90-dikiX-dik törvényezikk 
azt mondja, hogy Magyarországot „ad normám 
haereditariarum provinciarum" nem szabad kor
mányozni ; de ebből nem következik az, hogy ő 
felségének a haereditaria provinciáit ad normám 
Hungáriáé nem szabad kormányozni, (Elénk he
lyeslés. Fölkiáltások a bal oldalról: Ez ellen nincs is 
kifogás!) azaz. hogy valamint Magyarországot al
kotmányosan kormányozza, úgy azon haereditaria 
provinciákat is alkotmányosan kormányozhassa. 
(Helyeslés.) Igaz továbbá, hogy az által, ha ő fel
sége többi országai-és tartományainak alkotmányt 
ad, a personál unió természete nem változik; de 
ebből ismét nem lehet azt következtetni, hogy 
azon viszonyoknak, azon érdekeknek és ügyek
nek, melyek eddig is közösen kezeltettek, kezelési 
módját azon absolut alapról, melyen eddig állot
tak, ne legyen szabad áttenni alkotmányos alapra. 

: A 67-es bizottság javaslatában pedig nem foglal
tatik egyéb : és így én azt hiszem, hogy ezen ja
vaslat a personál unió fogalmával eg}^átalán fogva 

i nem ellenkezik, (Helyeslét a középjen. Ellemondás a 
' bal oldalon.) 

A másik jelszó, t. ház, mely a kösös ügyek 
körül használtatik, az ország függetlensége; és e 
szempontból azzal vádoltatik a 67-es bizottság ja-

' vaslata, hogy ezen függetlenséget csorbítja s az 
ország alkotmányos önállását föláldozza. 

Nézetem szerint, t. képviselőház! a független
ség nem szenved csorbát az által, ha két ország 
bizonyos közös érdekű ügyeknek közös kezelését 
kölcsönös szabad megegyezéssel elhatározza. Pél
dául senki sem állította, hogy a német szövetséges 
államok, midőn vámszövetségre léptek és ezen szö
vetségi ügyeknek közös kezelését kölcsönös bele
egyezéssel elhatározták, állami függetlenségük
ben csorbát szenvedtek volna. Ez történt volna ak
kor, ha egyik vagy másik közülök a vámszövetsé
get , vagy a közös kezelést a többire ráerőtette 
volna. I ly értelemben veszi az ország függetlensé
gét az 1790-dik X-dik t. ez. is, midőn azt mondja: 
„Hungária regnum liberum, quoad totam regi
minis formám independens, nuíli alteri regno aut 
provinciáé obnoxium," mely szavakból világos, 
hogy azon fügetlenség, melyet a törvény az ország
részére követel, az alkotmány függetlensége ; és 
hogy ez miből áll, ugyanazon évi XH-dik t. ez. 
magyarázza meg, mely azt mondja, hogy „Ma
gyarországban törvényt hozni, törvényt változ
tatni, magyarázni, vagy törvényt eltörölni csak az 
országgyűlés és ő felsége kölcsönös beleegyezésé
vel lehet." Én tehát az által, hogy bizonyos ügyek 
közös kezelése kölcsönös egyetértéssel megállapít
tatik, az ország függetlenségét sértve csak akkor 
látnám, ha ezen közös kezelés valamely idegen ha
talom által ránk parancsoltatnék. (Helyeslés a kö
zépen.) 

De lehetnek — ugymondják — ezen kezelés
nek oly módozatai, melyek az egyik félnek több 
jogot és befolyást biztosítanak ; ebből következik 
azután szerintök a másik fél függetlenségének csor-

J bulása és illetőleg alárendeltsége. m. 
Megengedem, hogy ily módozat nem lehe-

\ tétlen ; de tagadom azt, hogy azon módozat, melyet 
! a 67-es bizottság javaslata ajánl, ilyen legyen. A 

közös kezelésnél az alárendeltség ellen megóv az 
egyenjogúság, a paritás elve, melynélfogva az 
egyik több jogot nem ád, mint a mennyit a másik 
viszont enged, és több kötelezettséggel nem tarto
zik, mint a mennyit a másik viszont teljesít. Hogy 
pedig a paritás elve a többség javaslatában kellő* 
figyelembe vétetett, azt ezen munkálat minden sza
kasza, minden sora bizonyitja. és ez, e házban leg-

8* 
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alább, eddig még senki által kétségbe nem vo
natott. 

Ha a 67-es bizottság azt javasolná, hogy csu
pán a lajtántuli országokból és tartományokból 
alakittassék delegatió, és ezen delegatió Magyaror
szág egyenjogú befolyásának mellőzésével kirekesz-
tőleg maga intézkedjék valamennyi közös ügyek fö
lött ; ha azt javasolná, hogy a delegatiók ne csupán 
közös ügyekkel, hanem oly ügyekkel is foglalkozza
nak, melyek Magyarországot kirekesztőleg érdek
lik ; vagy ha azt javasolná, hogy határozatlan meg
bízással küldessenek ki és törvényhozási hatóság
gal ruháztassanak föl: akkor érteném azon aggo
dalmakat, melyek a delegatióknál fogva az ország 
függetlenségére nézve előhozatnak; de csupán azon 
okból, mert némely esetekben, midőn a két, kü
lönben egymástól elválasztott delegatiók nézeteiket 
megegyeztetni nem tudják, és így a kölcsönös alku
dozások siker nélkül maradnak, csupán egyszerű 
szavazás végett, egy közös ülésbe lépnek össze: 
ezen aggodalmakat megmagyarázni nem tudom. 
Oly kérdésekben, melyeknek elintézését elodázni 
nem lehet, módról kellett gondoskodni, hogy a ta
nácskozások egyszer a mikor befejeztessenek. Ezen 
módot a 67-es bizottság a közös szavazásban vélte 
föltalálni; és én nem látok semmi veszélyt abban, 
akár a magyar delegatió szavazatának többsége, 
akár a lajtántuli delegatió szavazatának többsége 
döntsön el oly kérdésekben, melyek mindkét dele
gatió országaira nézve közösek, melyekben tehát 

egyik a másikra nézve , hanem egyszers nem 
mind mindenki magára nézve is határoz. 

Es lássuk, t. ház, hogy a közös szavazás he
lyett a kisebbség véleménye mit javasol. (Halljuk!) 
A két külön minisztérium, ezen javaslat szerint, 
elkészíti a közös budgetet. Ezen egyetértés tán nem 
lesz lehetetlen; de ha adná is magát eset elő. hogy 
a két minisztérium egyet nem ért, a bajon igen 
könnyen lehetne segíteni az által, hogy ő felsége 
egyik vagy másik minisztériumát elbocsátja. Ed
dig tehát fenakadás nincs. A közös budget e sze
rint mindenik minisztérium által saját ország
gyűlése elé terjesztetik, és ha a két ország
gyűlés egymás közt megegyezni nem tud, ugyan
azon* többségek, melyek egymással megegyezni 
nem tudtak, küldenének ki ugyanannyi választ
mányt a végett, hogy a két választmány, mely 
már eredetére nézve egymással ellentétes , egy 
közös javaslatot, készítsen. Még ez sem fenakadás, 
mert ha, mi igen valószínű, a két választmány 
egymással megegyezni nem tud, mind két választ
mány javaslata az országgyűlések elé terjeszte
tik. De ha a két országgyűlés, idő közben többsége 
meg nem változván, ezután sem tud egymással 
megegyezni, itt a tanácskozás teljesen fönakad, és 
nincs mód, hogy a tanácskozást be lehessen rekesz

teni. (Helyeslés a középen.) Ezen pont az főleg, t. 
ház, melyben a kisebbség javaslata az együttesség 
elvét teljesen megtagadja: mert oly kérdéseket, 
melyek nem ez állam jobblétének, hanem az állam 
létezésének fó'föltételeire vonatkoznak, bizonytalan 
alkudozás eredményeinek kitenni nem lehet a nél
kül, hogy az együttesség elve teljesen ne tagad-
tassók. (Helyeslés a középen.) Az mondatott ugyan, 
hogy ily eset nem fog előfordulni, és hogy bizni 
kell az emberek józanságában, hogy ők kisebb 
kár elhárítása végett nagyobbat okozni nem fog
nak. Erre sokat lehetne felelni, t. ház ! Lehetne ne
vezetesen felelni azt, hogy bizni kell tehát a dele
gatiók hazafiuságában is, hogy a delegátusok sem 
fogják az ország jogait föláldozni, hogy a delega
tiók sem fogják az ország érdekeit szem elől té
veszteni. De én ezt felelni nem akarom, és megen
gedem azt, hogy ily összeütközés esete rendes, csen
des és békés időben nem fos; bekövetkezni. De ta-
gadni azt sem lehet, hogy kerülhetnek elő alkal
mak, midőn egyes, igen mélyen bevágó életkér
dések fölött a népek kedélyei rendkívül föliz-
gattatnak, s ily alkalommal ez esetet lehetetlen
nek mondani nem merném. (Ugy van! a középen.) 

Debreczen városának igen tisztelt képviselője 
attól tart, hogy ha a hadügyi budget a delegatiók 
által fog megállapittatni, ezek könnyen megsza
vazhatnák a szükséges költségeket oly háborúra 
is. melyben Magyarország részt venni nem akar, 
mert az nem érdekei mellett, hanem azok ellen 
folytattatnék, és ennélfogva azt követeli, hogy 
Magyarország a hadviselési jogot önállóan gya
korolja. Tagadhatatlan, t. ház, hogy az európai 
alkotmányos codexben lényeges hézag létezik 
azért, mert nincs elhatározva az, hogy a fejedel
mek és kormányok csak akkor indíthassanak ha
dat, midőn eire az illető országok alkotmányos 
tényezői által fölhatalmazást nyertek; de mind
addig, míg ezen jog Európában átalánosan el nem 
fogadtatik; mindaddig, míg a háborúk a diploma
tikai alkudozásokból fejlődnek k i , a melyeknek 
elejére később visszamenni már nem lehet; mind
addig, mig az elhatározva nem lesz, hogy a ki a 
háborúban részt venni nem akar, azt megtámadni 
sem szabad : addig Magyarország sem követhet 
más eljárást, mint a melyet mindenütt egész Euró
pában követnek, ha csak magát a meglepetés ve
szélyének kitenni nem akarja. (Tetszés a középen.) 

Nem akarom fejtegetni azon kérdést, meny
nyiben viselhet Ausztria oly háborút, mely Ma
gyarországot is kisebb-nagyobb mértékben, távo
labbról vagy közelebbről szintén ne érdekelje; 
azon kérdést sem akarom fejtegetni,. ha vajon 
gondolható-e valamely háborúnak oly eredménye, 
melynélfogva Ausztriának állása az európai álla
mok közt meggyöngittetnék, és ugyanakkor el-
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lenben Magyarország állása szintén az európai 
államok között megerősbittetnék. (Helyeslés a kö
zépen). Én ezen kérdést csak azon szempontból 
veszem, a mely szempontból törvényeink ismerik, 
midőn elhatározták, hogy Magyarország közös 
fejedelmének kölcsönös védelmi kötelezettséggel 
tartozik. (Helyeslés a középen). A miből azután az 
következik, hogy Magyarország támadó háború
ban részt venni nem köteles. Ezen elv, t. ház, igen 
egyszerűnek, igen világosnak látszik; de nézetem 
szerint a kérdésnek gyakorlati nehézségeit még sem 
oldja meg, mert tudjuk azt, hogy gj^akran a táma
dás megelőzése a legerélyesebb védelem. í g y p. o. 
a königgratzi veszteség aligha bekövetkezett vol
na, ha Ausztria Poroszországnak támadását annak 
idejében megelőzi; de azt is tudjuk, t. ház, hogy 
Európában nincs oly itéló'szék, mely a két hadvi
selő fél között igazságot tenne, és a mely kimon
daná, hogy melyik fél az, a mely a védelem terén 
áll, és melyik mely támad. Nem marad tehát 
egyéb hátra, mint hogy azon biztosítékokkal elé
gedjünk meg — bárha azok nem teljesen kielégí
tők is — melyeket e tekintetben az átalános közjog 
Európában a nemzeteknek adott. Egyébiránt nincs 
is szükség aggódnunk, és ezen biztosítás elegendő 
is, mert én nem hiszem, hogy létezik Európában 
állam, és ha létezik, az bizonyosan nem Ausztria, 
a mely tetemes új kölcsön fölvétele nélkül, a jelen 
viszonyok között, a jelen időben háborút folytatni 
képes volna, minden új kölcsön megszavazása pe
dig fen van tartva mindenik országgyűlés jogkö
rének. 

Egyik képviselő úr az ország függetlensége 
érdekében, és hogy bennünket intsen arra, hogy 
kötelesek vagyunk az országr fügrsretlenség'ének 
minden módon megóvására, fölhozta, hogy az 
utolsó féreg is védi magát a megsemmisülés ellen; 
és helyesen, mert minden élő lény, termé
szeti ösztönénél fogva, saját lételének föntartására 
törekszik. De ha ezt tudja a képviselő úr — és 
tudja ezt helyesen — ugyan hogy hiheti, vagy 
hiszi-e azt, hogy a hatalom azon épületnek szét-
ro.mbolását, melyet századokon keresztül darabról 
darabra, összehordott, és mely a birodalom együt
tességében találja kifejezését,^ nyugodtan és össze
tett kezekkel fogja nézni ? (Elénk tetszés a középen.) 
Ha tehát ezen épületet, melyben mi is egy elkü-
lönzött termet foglalunk el, a nélkül, hogy önma
gunknak kárt ne okozzunk, nem rombolhatjuk le, 
vagy pedig épen lerombolni nincs is érdekünkben: 
akkor azt hasznunkra csak úgy fordithatjuk, ha 
mi is — mint többi lakosai — tehetségünk szerint 
tatarozásán és jó karban tartásán iparkodunk : mert 
különben az épület összerogy, és azokkal együtt 
minket is megsemmisit. (Helyeslés a középen. Nyug
talanság a hal oldalon?) 

Egyik képviselő úr azt állította, hogy Ma
gyarországnak Ausztriával szorosabb szövetségre 
lépni jövőben már nem czélszerü, sőt veszedelmes. 

Azon indokok, melyeket állításának bebizonyítá
sára fölhordott, tovább terjednek ugyan, és azt, 
bizonyítják, hogy Magyarországnak nem csak a 
szorosabb szövetség, hanem semmi ilyes szövet
ség nem áll érdekében. 

De a képviselő úr ezen okoskodásból követ
keztetést nem vont le, ezt tehát én sem teszem, és 
históriai tanulmányokra sem fogok hivatkozni; 
hanem egyszerűen az érdek kérdése fölött állapo
dom meg, és erről kívánok néhány szót szólani. 
(Halljuk !) 

Tegyük föl, t. ház, hogy Magyarország tel
jesen különvált t ország önmagában; tegyük föl, 
hogy az utolsó Árpádot tegnap tettük volna le sír
jába, és ma az országnak királyt kellene válasz
tani. (Halljuk!) Mielőttenehéz, mielőtt e veszélyes 
munkához hozzá fognánk, úgy hiszem, komolyan 
megfontolnók a körülményeket, melyek közt 
Európa népei közt élünk; és miután szomszédaink 
legközelebbről érdekelnek, mindenekelőtt szóm-
szédaink fölött tartanánk gondos szemlét. Es 
midó'n ezt tennők, tisztelt ház ! legelőször ott talál
nék keleten a bornladozó török birodalmat, a me
lyet állapotjai ecsetelése által búsítani nem aka
rok. Tovább haladva éjszak felé, ott találnók a rop
pant hatalmú orosz császárságot közel 70 millió 
lakosaival, mely soha erélyesebben, mint napjaink
ban, a szabad tenger felé nem törekedett, és mely
nek egyik útja e czélhoz épen Magyarországon ve
zet keresztül az Adriáig. Harmadik helyen ott ta
lálnók, t. ház! nyugaton a nagy Németországot, 
mely ha alakulási munkáját bevégezte, legalább 
50 millió lakost fog egyesíteni. Tehát 16 millió 
vegyes ajkú nép, beékelve két sokszorosan hatalma
sabb szomszéd közé, és szemben a keleti kérdéssel, 
mely napról napra gyorsabb léptekkel halad meg
oldása felé, és mely minket oly közelről érdekel, 
hogy bárha nem egyik fontos fölvonása hazánk 
területén lesz lejátszandó. 

Hogy egy sokszorosan kisebb államnak ön
állósága két hatalmas szomszéd között igen cse
kély biztosítékkal bir , azt bővebben mutogatni 
nem szükséges. Mint szövetségese az egyiknek 
vagy másiknak, mindig ő az áldozat; ha pedig a 
két hatalmas szomszéd egyetért, ő a préda is. í gy 
járt Lengyelország : és kérdem, mit használtak 
neki a bécsi 1815. évi tractatusok, mit használt 
Európa népeinek sympathiája, mit használtak azon 
millió könyek, melyek vég vonaglása fölött zápor
ként hullottak ?! (Elénk tetszés a középen.) Len
gyelország el van temetve! (A bal oldalon zajos 

.fölkiáltások; Nincs! Zaj. Elnök csenget) Adja Isten, 
hogy ne ugy legyen; de én alig hiszem, hogy e 
tetszhalott valaha még sírjából föltámadjon. (Bal 
felöl fölkiáltások : Hüzszük!) í g y járt Schleswig-
Holstein, melyet a hatalmasabb szomszéd jogvé
delem ürügye alatt, a londoni conferentia protes-
tátiói ellenére, végre csakug)Tan elnyelt. Miért? 
Mert Schleswig-Holstein elfoglalása neki érdekében 
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állott. Elhiszem én azt, hogy, a keleti kérdés lebo
nyolítása közben, a nagy Németország megvé
dene , vagy legalább segítene bennünket önvé
delmi harczunkban, az éjszaki hatalmas szomszéd 
terjeszkedései ellenében; viszont azt is hiszem, 
hogy az éjszaki hatalmas szomszéd bennünket 
megvédene, vagy legalább segítségünkre lenne a -
nagy Németország megtámadásai ellen. De arról 
is meg vagyok győződve, hogy ha ezt tennék, 
nem tennék Magyarország érdekében, hanem sa
ját érdekökben, és hogy e segítséget elvégre Ma
gyarország saját függetlensége föláldozásával vol
na kénytelen megfizetni. (Élénk tetszés a középen.) 

így állnánk, tisztelt ház! a két szomszéd irá
nyában. 

De ha szemlénket folytatjuk, találni fogunk 
a nagy Németország között és közöttünk egy álla
mot, mely jelenleg már Németországhoz nem tar
tozik: egy államot, melynek viszonyai a két szom
széd irányában körülbelül ugyanazok, mint a 
mieink; egy államot, mely terjedelmére és erejére 
nézve körülbelül egyenlő Magyarországéhoz ; egy 
államot tehát, mely nem oly nagy, hogy bennün
ket absorbeálhatna, és nem oly hatalmas, hogy 
bennünket meghódítani képes volna. Ha Magyar
ország saját erejét ezen állam erejével egyesítené, 
oly respectabilis positiot foglalnánk el ketten együtt, 
melynél fogva mind az önvédelemre saját erőnk
kel képesek volnánlS, mind pedig — mint bármely 
állam szövetségesei — elég tekintélyivel bírnánk 
arra nézve, hogy a szövetség előnyeiből saját ré
szünket is követelheti!ők. Ezen állam, t. ház, az 
ausztriai birodalom! (Elénk tetszés a közében.) 

í gy áll a kérdés érdek tekintetéből; és én el 
merem mondani, hogy a pragmatica sanctió ránk 
nézve nem csak kötelező törvény, hanem annak 
fentartása érdekünkben is áll. És mivel -Auszt
riának ránk épen úgy szüksége van, mint nekünk 
Ausztriára; mivel Ausztria nem erősebb Magyar
országnál, szintúgy mint Magyarország nem erő
sebb Ausztriánál; mivel kölcsönös versengéseink 
által csak egymásnak árthatunk, de se az egyik, 
se a másik külön azokból hasznot nem várhat: 
azt hiszem, hogy a szövetség föltételei jövőre nézve 
őszinte jóakarattal meg is f gnak tartatni. (Helyes
lés a középen.) 

Ismerem én, t. ház ! azon vavázs-álmakat, me
lyeket némelyek Nagy Lajos magyar birodalmá
nak helyreállítása felől látnak; de ha ezen álmák 
nem lehetetlenek, mindenesetre oly messze távol
ban lebegnek szemem előtt, és annyi akadálvlyal 
vannak körülvéve, hogy ha Magyarország addig, 
míg ez idő elérkezik, addig míg ezen akadályok 
el lesznek hárítva, folytonosan a provisorium kín
szenvedéseivel lesz kénytelen küzdeni: igen tartok 
attól, hogy ha valaha Nagy Lajos ezen magyar 

bn odaírna csakugyan helyreállittatik, az Magyar
ország nélkül fog megalakulni — (Elénk helyeslés) 
mert, uraim! Magyarország terüle még nem Ma
gyarország, és a jövő' ránk nézve kívánatos csak 
ú g y lehet, hogy ha ezen haza magyar is, ország 
is, alkotmányos is fog maradni. (Atalános helyeslés.) 

Némelyek azon aggodalommal vannak, hogy 
a 67-es bizottságnak javaslata csak első lépés, és 
ha ez törvény erejére emeltetik, az ország beol
vasztása felé fog vezetni. 

Hogy bizonyos tekintetben a 67-es bízottság 
véleménye csak első lépés, azt nem lehet tagadni, 
mert abban nem foglaltatik egyéb, mint javaslat 
arra nézve, hogy miként tárgyaltassanak jövőben 
azon ügyek, melyek benne megemlittetnek. De ezen 
ellenvetés ráillik a kisebbség külön véleményére 
is, mert abban sem foglaltatik több, abban sem 
foglaltatik egyéb, mint a 67-es bizottság vélemé
nyében, csakhogy másképen. 

De ha valaki azt mondja, hogy a 67-es bizott
ság véleménye az ország beolvasztása felé vezet, 
ezt tagadom : mert ezen eshetőségtől megóv ben
nünket a delegatióknak külön-választása, és megóv 
azon tárgyaknak gondos elsorolása, melyekkel a 
delegatiók foglalkozni fognak. 

Ha ellenben valaki azt kivánja, hogy azon 
törvény, mely a 67-es bizottság javaslata alapján 
alkottatnék, örökös legyen és soha változást ne 
szenvedjen, e tekintetben, igaz, semmi biztosíték 
nem létezik; de nem létezik szintúgy a 67-es bi
zottság javaslata, mint a kisebbség véleménye 
mellett. Hasztalan! A vén Saturnus már ősidőktől 
fogva folytonosan fölemészti saját gyermekeit. 
Örökös törvényeket emberek még nem alkottak 
soha. és így örökös törvényeket mi sem fogunk 
alkotni. Őseink kétszer tettek ily kísérletet. Elő
ször 1504-ben, midőn elhatározták, hogy külföldi 
királyt többé soha nem választanak : és ime ! alig 

I múlt el néhány év, s első Ferdinándot királynak 
választották. A második kísérlet 1540*ben történt, 
midőn tilalmat tettek arra, hogy a nemesi praero-

! gativák még csak országgyűlési tanácskozás tár-
! gyai se lehessenek : és ime! 1848 óta mindazok, 
| kik hajdan ama kiváltságok részesei voltunk, büsz-
I kén valljuk magunkat a nép gyermekeinek. A tör

vények mindig az idők és körülmények szükségei 
szerint, alkottattak és változtak. A jövőt megállítani, 
a jövőt békóba venni senkinek sincs hatalmában. 
A mi kötelességünk sem terjedhet tehát tovább, 
mint hogy törvényeinket épen a jelen szükségletek
hez, a jelen körülmények igényeihez alkalmazzuk. 
Nem is abban áll a jövő biztositása, hogy a törvé
nyek örökösek legyenek, hanem abban, hogy a 
törvényeket csak az változtathassa, vagy csak a 

' magvarázhassa, ki azokat alkotta, Magyarország-
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ban tehát csupán az országgyűlés és a fejedelem 
együttvéve. 

T. ház! ha oly ékes szavakkal rendelkezhet
nem, mint Madarász József képviselő társunk, ha 
nyelvem nem volna oly akadozó, és a kifejezések 
formái könnyebben jönnének, én is Coriolánra hi-
vatkozhatnám. Valamint ő fölmutatta Coriolánnak 
képét mielőttünk, midőn elmondotta, miként száll
ta meg Rómát idegen seregekkel, miként állt az 
örök város vég pusztulásának küszöbén saját pol
gára által , mikép könyörgött V.eturia Coriolán
nak, ne bántsa hazáját, melyben gyermekei, mely
ben rokonai, melyben polgártársai élnek, és ha 
veszni kell az egyiknek, veszszen inkább Coriolán, 
mint hazája: én is megkérném a t. képviselő urat, 
ne kívánjon többet e szegény hazától, mint a meny
nyit annak ereje megbir, ne akarja ó't ismét visz-
szavetni a provisoriumok azon nyomorába, (Moz
gás a hal oldalon) és az agóniának azon küzdelmei 
közé, melyekből 18 év múlva bizonyosan nem sa
ját erejéből, hanem azért menekedett meg, mert a 
mindenható véghetetlen irgalmasságánál fogva még 
egyszer feléje fordította fényes arezát. {Elénk tet
szés a középen?) És megkérném végre az igen t. 
képviselőt nem arra, hogy ő veszszen inkább, mint 
a haza, hanem csak arra, ne óhajtsa, de igaz szív
ből ne óhajtsa, hogy nézetei és politikája az or
szágban többségre jussanak. 

Madarász József: De óhajtom! 
Szentkirályi Mór: Végre, mivel általam 

lelkemből tisztelt képviselője Debreczen városának 
sziveinkre mélyen ható szavakkal intett: fontoljuk 
meg a kérdést, mely előttünk fekszik, gondoljuk 
meg komolyan, hogy e kérdés eldöntésétől föltéte-
leztetik a haza jövője hosszú időkre : engedje meg 
nekem, hogy hasonló értelemben én is mondjak 
egy pár szót. (Halljuk!) 

A mi missiónk, t. ház, nézetem szerint az, hogy 
Magyarországot kibonyolitsuk azon kuszált viszo
nyok közöl, melyekbe a 18 évi provisorium és 
annak következményei által jutot t ; kibonyolitsuk 
pedig azért, hogy a közel jövőben ránk váró ese
ményekkel — bármit hozzanak azok — minden 
tekintetben fölkészülve állhassunk szemben. (He
lyeslés a középen.) Ha a 67-es bizottság többségé
nek javaslata törvény erejére emeltetik, meglehet, 
hogy a most élők közöl sokan, tán igen sokan 
lesznek, kik bennünket kárhoztatni fognak, kik e 
javaslatot pártoljuk, különösen pedig azok, kik 
azt hitették el magokkal, hogy ezen munkálat lesz 
annak oka, ha Magyarországon a gazdagságnak, a 
jóllétnek és boldogságnak forrásai rögtön ki nem 
áradnak; de arról is meg vagyok győződve, hogy 
a történelem igazolni fog bennünket, valamint iga
zolta I. Ferdinánd választását, (Ellenmondás bal
ról) és igazolta a szatmári békekötést, mely két té

nyező nélkül meggyőződésem szerint most Ma 
gyarország nem volna. (Elénk helyeslés a középen.) 
Ha azon politikát követnők, melyet a túlsó ol
dalon ülő t. barátaink leglelkiismeretesebb meg-
gyö'ződésök s legtisztább hazafiságuk sugallata sze
rint javasolnak, és ez által a kiegyenlítés munká
jának eredménye meghiúsulna, meglehet, hogy a 
nép bennünket első fölhevülésének perczeiben, 
mint jogai védőit, karjaira emelve hordozna körül; 
de arról is meg vagyok győződve, hogy alig egy 
év elforgása alatt, midőn a meghiúsulás következ
ményei kifejlődnének, bennünket kárhoztatna szint
úgy, mint kárhoztatta azokat, kik, szintén leglelki
ismeretesebb megfontolás és a legtörvényszerübb 
meggyőződés alapján, 1861-ben az adónak egyé
nenkinti megtagadását javasolták. (Helyeslés a kö
zépen.) És miért? Nem azért, mintha a törvény be
tűje szerint nem lett volna igazságuk, hanem azért, 
mert a várt eredmény be nem következett. 

Én, t. ház! számot vetettem magammal, és az 
én meggyőződésemre se az igazolás kívánsága, se 
a kárhoztatás félelme befolyással nincs. Ezen meg
győződés pedig az, hogy Magyarország újjászü
letésének kulcsa a közös kérdéseknek, ha nem leg
előnyösebb, de legalább legkevésbbé hátrányos 
módon eszközlendő megoldásában fekszik. Azon 
meggyőződésben vagyok, hogy e megoldásnak 
csak egyetlen egy lehető és czélszerü módja vau: 
s ez az, ha a pragmatica sanctió elvei azonabsolut 
térről, melyen eddig állottak, áttétetnek az alkot
mányos térre. És végre azon meggyőződésben va
gyok, hogy e megoldás a 67-es bizottság javaslat-
tában nyert kifejezést. Nem hiszem én azt, hogy a 

| 67-es bizottság munkálatának törvénynyé emelése 
által minden nehézség meg fogna szűnni, és a gép 

! egyszerre a legnagyobb szabatossággal fog mo-
! zogni; de azon nag-yszerü erópai érdekek nevében, 

melyek Ausztria létezéséhez csatolva vannak, meg 
vagyok győződve, és ezt kimondani egyátalában 
nem tartózkodom, hogy jóakarattal és őszinteséggel 
e gyakorlati nehézségek legyőzése sikerülni fog. 

Ezen okoknál fogva én a 67-es bizottság ja
vaslatát pártolom. (Hosszas, élénk éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Várady Gá
bor ! 

Yárady Gábor : T . ház ! Azzal kezdem, mi
vel Trefort Ágoston t. képviselő úr kezdette. Nem 
volt ugyanis hazánk törvényhozási életében komo
lyabb és fontosabb pillanat a jelenleginél, mert bi
zonyára nem feküdt a magyar országgyűlés előtt 
nagyob horderejű és annyira alkotmányos éle
tünkbe vágó munkálat, mint a 67-es bizottság ja
vaslata. Tudom, látom, hogy ezen pillanat fontos
ságáról, a javaslat kiszámithatlan horderejéről a t. 
háznak minden tagja meg van győződve, és ezért 

I remélem és kérem a t. ház általi kihalgattatáso-
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mat, habár kifejtendő igénytelen nézeteim nem ál
lanak is a bizottság többségének javaslatával ösz-
hangzásban. (Halljuk !) 

Nem tartozom, t. ház, azokhoz, kik a hazafisá
got a szerint osztályozzák, minő mérvben támad-
tatik meg. vagy vedelnieztetik a bizottság többsé
gének javaslata; mélyen meg vagyok győződve 
arról, hogy a hazafiúi kötelmeknek tudata, a haza 
jóllétének előmozdítása vezette a többséget is mun
kálatában. De más részről nem tartozom azok kö
zé se, kik a függő kérdések megoldását, az alkot
mány teljes helyreállítását a javaslatban kijelölt 
utón vélik leginkább elérhetőnek ; hanem tartozom 
azon, fájdalom! nem vérmes reménynek közé, ki
ket hazámnak gyászos eseményekben és tanulsá
gokban gazdag történelme arra tanított meg, hogy 
nemzetünk ereje mindannyiszor növekedett és 
emelkedett, valahányszor ősi alkotmányához szi
gorúan ragaszkodott, ellenben gyöngülés, sőt sü-
lyedés követte mindazon lépéseit, melyekkel az al
kotmányosság ösvényéről eltért. 

Nem szükség, hogy ezen állításomat példák
kal megvilágosítsam, mert hisz a lefolyt századok 
eseményei nyílt könyvként állanak mindnyájunk 
előtt, és ezen példák a többiek között megtanítot
tak bennünket arra is, hogy mig mi a philistaeu-
sok elleni harczokban Sámson-erővel bírunk, addig 
a szelid, syrenhangu Delilák körében nem csak 
hajunkat. hanem rendesen látásunkat és ezzel 
együtt erőnket is elveszítjük, s el fogjuk veszítni. 
legfölebb azon szomorú consolatiónk fogván 
maradni, hogy az összerázott épület oszlopai alá 
temethessük elleneinket, és talán magunkat is. 

Az 1741. évben, 'és az ezt követett években, 
a nemzet részéről a dynastia érdekében tanúsított 
roppant erőfeszítések után, Bécsben, magyarosan 
mondva, tyúkkal , kalácscsal tartották a haza I 
nagyjait s a nemzet szóvivőit. Az oroszlán szépen 
megadta magát, s a női gyöngédséggel, de egy- J 
szersmind állambölcseséget tanusitólag irányzott > 
ollóval egyenkint engedé körmeit levagdalni, Sze-
rencse ránk és alkotmányunkra nézve, hogy a be- i 
olvaszfás érdekében követett ezen mindenesetre j 
eszélyes politika Il-ik Józsefben nem talált köve- I 
tőre. Azt hitte Il-ik József, hogy elkövetkezett az ! 
idő az épület betetőzésére, és hozzányúlt az erő- | 
szakhoz» És ezen erőszak alatt, mint a pálmafa a I 
rá rakott terhek alatt, nőttön növekedett a nem- ! 
zet ereje, és elvégre megtermetté az 1790-ki or- I 
szággyülés alkotta törvényeket. {Helyeslés.) Mivé 
lett volna, t. ház, a múlt század derekától kezdve 
egész 1825-ig nemzetünk, ha az ] 790-ik honatyák '' 
által gyújtott szövétnekek nem világítottak volna i 
előtte? 

És mostani helyzetünket, t. ház, az alkotmány j 
helyreállítására irányzott lépéseket mi idézte elő? i 

I Bizonynyal nem csupán az 1859-ki harczmezőn 
| szerzett tapasztalások adatták ki az októberi dip

lomát és hivatták össze az 1861-iki országgyűlést; 
nem csupán a múlt évi véres küzdelmek eredmé
nyei íratták alá ő fölségével a február 17-kei ke
gyelmes királyi leiratot. Ezek csak szellőztették 
a fátyolt, melylyel rövidlátóudvaronczok és önző 
bürokraták gondosan takargatni iparkodtak a his
tóriát. Hanem azon bölcs tanulságok idézték elő ő 

; fölségének az alkotmány helyreállítására intézett 
! lépéseit , melyeket a közelebbi eseményeknek a 
I múlt századok történelmével tett egybevetéséből 
| merített, és melyek ő fölségét a nemzet valódi 
' erejének megismerésére vezették. 
j E nemzet, mely a múlt század derekán, to-
j vábbá annak végével, és ezen század küszöbén a 
| dynastia érdekében oly óriási áldozatokat tett, 
! mert alkotmánya tiszteletben tartatott, legalább 

az kétségbe nem vonatott, ugyanezen nemzet 
1848- és 49-ben, mert alkotmánya megtámadta-

j tott, két nagy hatalomnak roppant nagy hadsere-
j gével mérkőzött meg. Ily nemzet megérdemli, 

hogy alkotmánya visszaadassék, mert csak ennek 
| teljes birtokában, erejének biztos tudatában leend 

képes az országot és a trónt megvédelmezni, s ha 
kell, megmenteni. 

Csak azt akartam, t. ház, ezen kitéréssel kife
jezni, miszerint a nemzet erejének ismeretében s 
öntudatos nyilvánításában fekszik a további erő
fejlesztésnek magva is. 

Ez az, t. ház! a miért leküzdhetlen aggoda, 
lommal tekintek a bizottsági többség javaslatára, 
növekvén ezen aggodalmam Szentkirályi tisztelt 
barátom meghallgatása után: mert nem látom ezen 
javaslatban öntudatos kifejezését azon erőnek, 
melynek szelleme az 1861-ki s későbbi föliratain
kat átlengi, hanem látom abban — lehet, hogy ro-
szul látom—bű képét azon hajótörést szenvedettnek, 
ki szerencsésnek érzi magát , ha a megragadott 
egyetlen deszkaszálon partra vergődhetik. 

Nem akarok, t. ház, törvényeink, alkotmá
nyunk, fölirataink, s a többségi javaslat között 
párhuzamot vonni, hisz ezen, a iavaslatra nézve 
hitem szerint nem kedvező párvonalat több érde
mes szónok meghúzta már előttem. Azt sem aka
rom mereven vitatni, hogy mi következik a prag-
matica sanctióból, s mi nem következik. Szívesen 
elismerem, hogy, a 18 év alatt történt események 
okozta változásoknál fogva, lehetnek törvényeink
ben oly szakaszok, melyeket az alkotmány teljes 
helyreállítása után, de nem a javaslatban kijelölt 
eljárás mellett, talán módosítanunk kellend; sőt 
e pillanatban még az opportunitás terétől sem ria
dok vissza, tehát azon tértől, t. ház, melyen a bi
zottsági javaslat leginkább volna védelmezhető. 
És én megkísértem ezen téren, az opportunitás te-
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rén kimutatni azt, miszerint a többség javaslata, , 
még ha megütné is az alkotmányosság és törvény- I 
szerűség mértékét — pedig hitein szerint nem üti 
meg — még opportunitási szempontból is kivihe- | 
tétlen, s ha kivihető volna is, tarthatatlan, s azért | 
káros és veszélyes. (Zaj. Halljuk!) 

A többség javaslatának sarkköve, hogy ne 
mondjam, Achilles-sarka: a delegatió. Ha látok 
képzetemben egymás mellett két olyan törvény
hozó testület-formát en miniatűré, olyan szűkebb 
körre szorított birodalmi tanácsot, minők például 
a paritás alapjára fektetett delegatiók leendené-
nek; ha látom, miként váltanak egymással három 
tizenetet, mikép gyűlnek össze kettős nyelvű kö
zös szavazásra, és ha mindenik fél szorosan ra
gaszkodik érdekeihez, nézetéhez, miként oszol
nak el eredmény nélkül az egymást kölcsönösen 
leszavazó bizottságok : akkor lehetetlen az ilyen 
delegatiók eszméjének megtestesitését valószínű
nek tartanom. 

Azonban fölteszem, hogy egyik vagy másik 
delegatió kebelében akad legalább egy könnyeb
ben capacitálható tag, s ineghozathatik a határo
zat, mely szentesités alá terjesztetvén, törvényere
jére emelkedik : lesz-e üdv és megnyugvás oly tör
vényben, melyet p o. a delegatió egyetlen tagja a 
másik fél delegatiójának egy értelemben levő tag
jaival szövetkezve, 59 nemmel szavazó tagtársa 
ellenében döntött el. és meglehet, hogy épen az 
ország kárára vagy végmegrontására döntött el ? 

A többek között ezért látom én az ily módon 
alkotott delegatiókat, még kivihetőség esetében is, 
tarthatlanoknak, sőt igen sok tekintetben még a 
polgári belbékére nézve is veszélyt hozóknak. 
(Igaz! bal felöl.) 

Avagy lehetne-e számitni a nemzet megnyug
vására, a magyar állam megszilárdítására oly tör
vény létesítése után, mely a magyar országgyűlés 
fölé még egymás törvényhozó testületet helyez ? 
mely az alkotmány leglényegesebb, legsarkalatosb 
tárgyaiban, mint a külügyben, hadügyben s eze
ket érdeklőleg a pénzügyben a végrehajtó hatal
mat egy egészen külön minisztériumra ruházza, oly 
minisztériumra, melynek életbe léptetése esetében 
hazánk államisága, függetlensége többé már névleg 
sem fog létezhetni? {Igaz! a hal oldalon) 

Mindnyájunknak legfőbb törekvése, t.ház, oly 
intézkedéseket tenni, hogy általok a nemzet inten-
siv ereje kifejlesztessék, hogy képesek legyünk sa
ját lábainkon járni ide hon, szembe nézhessünk a 
kívülről jövő viharokkal és megvédhessük a hazát 
és a trónt. [Helyes! bal felöl.) 

Ily intensiv erő kifejlesztésére a többség ja
vaslata alkalmat nem nyújthat , sőt ellenkezőleg 
csak egy új, az eddigieknél mindenesetre alkotmá-
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nyosabb úton fogja az a beolvasztást, legalább az 
én nézetem szerint, előbb-utóbb eszközölni. (Igaz!) 

En az ország államiságának, függetlenségének 
megvédését, és pedig úgy az ország, mint a trón 
érdekéből megvédését egyedül a kisebbség javasla
ta által látom legbiztosban elérhetőnek. 

Míg a többség javaslata szerint Magyarország 
a külföld irányában az örökös tartományokkal együt
tesen a közös külügyminiszter által lenne képvi
selve, akkor ífkisebbség munkálatában gondoskod
va van arról, hogy a magyar korona országai, mint 
ilyenek, és ö felsége, mint magyar király is. h l y é 
nek képviselve. Volt idő, t. ház, és pedig nem na
gyon régen , midőn „a Magyarország királynője" 
czím egyedül maradt Mária Terézia czimei közül, 
és a történelem megmutatta, hogy e czim nem volt 
puszta czim. (Igaz!) Jöhet idő és talán nem sokára, 
midőn e czimre ismét nagy szükség leend, még ha 
e czim egyedül maradna is meg a többiek közül. 
(Helyeslés balról.) 

Ha mi törvény által nem biztosítjuk e részben 
is elvitázhatlan alkotmányszerü jogainkat, haszta
lan álmodozunk arról, hogy a külföld itt, a Duna 
derekán más állomot respectáljon, mint az osztrák 
birodalmat, és más fejedelmet, mint az osztrák 
császárt. 

Míg továbbá a többség javaslatában a magyar 
hadseregnek , mint ilyennek, semmi nyoma sincs , 
addig a kisebbség javaslata szerint a magyar had
sereg azon állapotba lenne visszahelyezve, mely 
őt alkotmányunk és törvényeink szerint megilleti, 
és melyben leginkább leend képes az ország és trón 
megvédése iránti hivatásának megfelelni. 

De nem fárasztom tovább a t. ház türelmét , 
(Halljuk !) sőt köszönöm az eddig terjedt türelmet 
i s ; habár szólanom kellett volna még a hitelügy-

I ről és ezzel kapcsolatban az államadósságokról, to
vábbá a nemzetközi szerződésekről és azon, nézetem 
szerint igen nagy hátrányokról, melyeket a töb-
ség javaslatának elfogadása mellett várhatunk, nem 
különben azon kézzel fogható előnyökről, melye-

I ket a kisebbség javaslatának elfogadása mellett biz
ton remélhetünk ; hanem azt hiszem , miszerint az 
ez iránti nézetek előadására a részletes tárgyalások 
folyama alatt elég alkalom nyilik. 

Én tehát, t. képviselőház ! a többség javasla
tát, melyet se törvényeinkkel, alkotmányunkkal, 
se föliratainkkal öszhaugzásba hozni képes nem 
vagyok, a tárgyalás alapjául el nem fogadhatom; 
ellenben a kisebbségnek úgy törvényeinkkel, al
kotmányunkkal, mint föliratainkkal öszhangzásban 
lévő javaslatát, mely míg egy részről az országnak 
függetlenségét, államiságát megvédi. más részről 
az örökös tartományokkal testvéries szövetségnek 
legtermészetesebb, tehát legtartósabb alapját rakja 

I le, egész kiterjedésében pártolom. 
9 
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Bartal Gryörgy és Szász Károly t. képviselő- . 
társaim a kisebbségi javaslat kivihetlenségéről tet- I 
tek emlitést. Engedjék meg a t. képviselő u rak , 
hogy bizonyságául annak, miszerint a mi politi
kánknak is a siker reménye képezi alapját, egysze
rűen a legközelebbi 18 év eseményeire mutassak. 

A világosi katastropha és a komáromi fegy
verletétel után minden oldalról hallottuk, pedig 
igen sok szilárd, erős jeliemu férfiúnak ajkairól is, 
hogy „finis Hungáriáé" , épen úgy,*mint Szentki
rályi Mór t. barátom — nézetem szerint — nem 
helyesen mondotta, hogy „finis Poloniae." 

A Bach-rendszer alatti események nem fo
gyasztották, hanem még növelték számát azon, nem 
ugyan kétségbeesetteknek, mint inkább resignál-
taknak, elannyira, hogy mély belátásu magyar 
államférfiak azon hitben ringatták magokat, és azt 
ügy ekéztek ő felségével is elhitetni, hogy az októ
beri diplomát mint valami nagyszerű vívmányt 
fogja a nemzet fogadni. És a kiábrándulás első stá
diuma 1861-ben bekövetkezett. A febr. 26-dikai pá
tens életbe léptetése és a nemzet megpuhitása ér
dekéből az országgyűlés eloszlattatván, bekövet
kezett a provisorium. És ez alatt ismét akadtak ré
szint roszakaró, részint szűkkeblű és kishitű gyász-
hirnökök, kik azt mondák, hogy Magyarország 
be fog tereltetni a reixratba. Azonban az 1865-
diki események világánál szépen a sötétségbe vo
nultak vissza a nemzet ezen halálmadarai is. 

Elvégre elkövetkezett febr. 17-dike, hála a 
gondviselésnek,mely kijelölte, megvilágította őfel
sége előtt ezen útját az igazságnak; és az októberi 
álmok, a februári szappanbuborékok a semmiségben 
enyésztek szét a népjog varázsszava és azon ha
talom előtt, melyet a nép akaratának ő felsége 
igazságszeretetével , alkotmányos érzelmeivel ta
lálkozása idézett elő. És én kérdem a most emii
tett t. képviselő urakat, hitték-e. mint mi tudtuk, 
hogy az októberi diploma romba fog dőlni ? gon
doltak-e arra a t. képviselő urak, hogy jövend nem 
sokára oly idő, midőn a diploma tisztelt alkotói 
dicsérő beszédeket fognak tartani a felsőházban az 
1848-diki törvények mellett;? Köszönet nekik érte, 
hogy meghajoltak a nemzet akarata és a törvé
nyek hatalma előtt. Én tudom, hogy a t. képviselő 
urak velünk együtt meg voltak arról győződve, mi
szerint az októberi diploma romba fog dőlni, és 
hogy hasonló sors követendi a februári pátenst is. 

És eddig, e tárgynál együtt állanánk a meg
győződés terén ; azonban itt keresztutca jutottunk. 
A t. képviselő urak reményei, várakozásai véget ér
tek. Ne vegyék nekünk rósz néven, ha mi azokat 
tovább fűzzük, mert fél utón meg nem állhatunk, 
és mert jól tudjuk, miszerint azon esetben, ha a 
többség javaslata jelenleg törvény erejére nem 
fogna emelkedni, a nemzet akarata, kívánsága még 

egy izben találkozandván ő felsége igazságszere
tetével és alkotmányos érzelmeivel, kimaradhat-
lanul be fog következni a restitutió in integrum. 

Bartal György tisztelt képviselő úr figyelmez
tetett bennünket nemzetünk kimerült erejére. Kö
szönjük a figyelmeztetést: mert bár mindnyájan 
érezzük annak valóságát, és különösen napjaink
ban nagy horderejét; de épen e tárgyra nem figyel
meztethetjük egymást elégszer; hanem ama figyel
meztetést egyszersmind intő jelül veszem arra 
nézve, hogy nejáruljunk oly javaslat elfogadásá
hoz , mely a nemzetnek különben is csaknem 
utolsó cseppig kiszivattyúzott erejét beláthatlanul 
nagy mérvben fogná igénybe venni. 

Ha a nép kimerült erejéről, ezen nagy baj or
voslásáról van szó — pedig kell, hogy sző legyen — 
úgy, t. ház, e pillanatban és ez érdekből csupán a 
kisebbség javaslatára mutathatunk. 

Szólt a t. képviselő úr a negatiók teréről is. 
Bölcs belátásáról joggal teszem föl azt, hogy évad
dal nem ránk czélozott: hiszen a bizottsági kisebb-
ség javaslata positiv tényleges javaslat, a mely ja
vaslatnak netaláni árnyoldalait, hiányait vagy ne
tán kivihetétlenségét Szentkirályi tisztelt baráto
mon kivül a tuloldahól egy képviselő sem ügye-
kezett kimutatni. 

Mi a mélyen tisztelt felelős kormánynak, alig 
néhány nappal ezelőtt, többszörösen bizalmat sza
vaztunk. Fölhatalmaztuk őt 48 ezer ujoncznak ki
állítására; nagyobb mérvű fölhatalmazást adtunk 
az adó ügyben, hogy tehetségünk szerint könnyít
sük részére az áthidalás nehéz munkáját, és hogy 
igy mielőbb létesithesse az alkotmány teljes helyre
állítását. És mind ez csupán negatió volna? Hallom 
a t. minisztériumtól az elégtételt szolgáltató fele
letet, hogy ez nem a negatiónak, hanem igen is a 
hazafias, tényleges cselekvésnek tere. (Helyeslés.) 

Én, t. báz, nem akartam, talán nem is tudtam 
volna bárki beszédének hatását paralyzálni — mint 
ezt igen tisztelt barátom Somssich Pál tévé — ha
nem csupán meggyőződésemet kifejezni. Különben 
is a paralyzált és nem paralyzált beszédek hatását 
csakhamar elmossa vagy betakarja a nem sokára 
bekövetkezendő események árja; mig az emléke
zet, melyet a népeknek keblébe tények oltanak 
be, nemzedékről nemzedékre élni fog. (Helyeslés.) 

Ily tény a többek közt az is, t.ház, hogy naidó'n 
valódi anyagi és erkölcsi erőre, tiszta önföláldozás-
ra van szükség, mindez csak valódian szabad nem
zeteknél találhatók föl egész tisztaságában és tel
jes nagyságában. (Helyeslés.) 

Őrizzük meg, és ha nem bírnánk vele, sze
rezzük vissza nemzetünknek ezen szabadságot, hogy 
ismét nagy és hatalmas legyen hazánk, mint volt 
egykor, és hogy ismét nagy és hatalmas legyen 
a magyar király is, mint volt egykor! (Helyeslés.) 
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Tóth Vilmos jegyző: Tóth Lőrincz! 
T ó t h LőrinCZ : A kire a szólás sora ily ké

sőn jut, mint rám, t. ház! az már nehezen őrizheti 
meg magát az ismétlésektől; hogy tehát ez untató 
hibába legalább nagy mértékben ne essem: ügye-
kezni fogok csak a legfőbb szempontokat érinteni, 
melyek meggyőződésemet e tárgyban vezérlik, s 
ügyekezni fogok kerülni mindent, mi a részletes 
tárgyalásra tartozik. 

A bizottsági többségnek , melyhez magam is 
tartoztam, javaslatát, igen természetesen, a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom; teszem pedig ezt 
lelkem teljes meggyőződéséből, és azon komoly 
megfontolás után, hogy, a fenforgó körülmények 
közt, hazánk érdekében ezt tartom az „elérhető" 
legjobbnak. E javaslat ugyanis, hitem szerint, mig 
egy részről a parancsoló viszonyoknak megfelel, s 
a kiáltó és elodázhatlan szükségeket kielégíti, más 
részről az ország függetlenségét s alapjogait nem 
veszélyezteti, jóllétét, erejét s befolyását pedig a 
jövőben növeli. Csak akkor térnék el e javaslattól, 
ha volna valaki, a ki jobbat s egyszersmind „ki-
vihetőt és elérhetőt" ajánlana; de megvallom, ily 
mesterre még nem találtam : azt tehát kivihetetlen 
ideáloknak alá nem rendelem, nem eléggé indo
kolt aggodalmak miatt el nem taszítom, s megma
radok a magam mesterénél, Pest belvárosa nagy
érdemű képviselőjénél. 

A nézetkülönbség köztünk s a bizottsági ki
sebbség tisztelt tagjai közt röviden csak abban áll — 
mert közös ügyeket mindketten elismerünk, s azok 
rendezésének szükségét szintén mindketten átlátjuk, 
és e részben csak a szélső bal 11 tagjával vagyunk 
egyformán ellentétben — hogy a bizottsági kisebb
ség tisztelt tagjai s véleménytársaik azt hiszik: 
e munkálat, s különösen az abban javaslott közös 
minisztérium s delegatió, az ország önállóságát ve
szélyezteti ; mi pedig ettől félni elég okot nem lá
tunk, sőt úgy véljük, hogy az, ha életbe léphet 
s erélyes nemzeti kormány által dajkáltatik. a 
nemzetnek nagyobb erőt s befolyást ad, mint a 
milyennel ez, Ausztriával szövetkezése óta, bármi- i 
kor is birt, Ezen nézetkülönbség lévén a választó 
vonal, főképen ez iránt akarok bővebben nyilat
kozni. {Halljuk!) 

Én az utóbbi nézetben vagyok, t. ház, s leg
mélyebb meggyőződésem szerint, a közös ügyek 
ilynemű rendezése által, mely a többség által ja
vasoltatik, alkotmányunk és szabadságunk nem | 
csak föladva s veszélyeztetve nincs, sőt inkább, 
mint indokolni fogom, jobban meg lesz erősitve 
és szilárdítva, mint 1848 előtt volt; az 1848-diki 
törvények pedig ez által nem megrontatnak s meg-
semmisitetnek — mint a 11 képviselő indítványában 
merészen állíttatik — hanem csak a viszonyok- és 
szükségekhez képest bővebben kifejtetnek, kiegé

szíttetnek s formuláztatnak. A jelen országgyűlés 
teljesiti azon föladatot, melyet teljesített volna az 
1848-diki törvényhozás, ha arra ideje marad, vagy 
a legközelebbi, ha összejöhetett volna. 

A közös ügyek rendezése — melyeknek létezé
sét a valódi életben élő s nem valamely álomvilág
ban ábrándozó embernek eltagadni nem lehet, s 
melyeket, mint már említve volt, nem mi teremtet
tük, nem mi találtuk föl, hanem a századoktól 
örököltük — oly mellőzhetlen szükség, mely poli
tikai tekintetben, európai s történeti helyzetünk
ből, s törvényes tekintetben magából az 1848-diki 
törvényből s az országgyűlési föliratokból foly, 
melyek a közös ügyek létezését világosan elisme
rik ; s e szabályozás, miként az a bizottsági több
ség javaslatában foglaltatik, nemhogy veszélyez
tetné az ország valódi, élő jogait, sőt oly jogokat 
biztosit hazánk részére, melyek megvannak ugyan 
a corpus jurisban, s általunk következetesen em-
legettettek, és sérelmi utón követeltettek ugyan, 
de a melyeknek valódi gyakorlatát vagj^ épen 
nem, vagy csak igen kevéssé s igen sporadice él
veztük. Ha mi ezentúl a szomszéd népekkel, kik
nek sorsa velünk egy koronás fő alatt élni-halni, 
némely ügyekre nézve, melyek őket épen úgy ér
deklik, mint minket érdekelnek, szabályosan és 
állandóan érintkezünk, egyenlő befoly ásunkat min
dig gondosan fentartva, s a teljes paritás alapján : 
ez fölfogásom szerint nem csak nem jár a helye
sen értett függetlenség s önállóság föláldozásával, 
sőt lényegesen erősiti alkotmányos szabadságun
kat azon összeütközési alkalmak, ellenszenvek s 
gyűlölködések megelőzése és elhárítása által, me
lyek előbbi időkben, s köztudomásra 1848 után 
i s , alkotmányunk s szabadságunk veszélyezteté
sét, föIfiiggesztését vonták magok után, mert elle
neink által gonosz ürügyül fölhasznáítatva, a két
ségbeesett nemzetet forradalomba hajtották, hol 
dicsőséget aratott ugyan, s vitézségének történeti 
koszorúit ujakkal tetézte a véráztatott mezőkön és 
füstölgő romok közt, de végre is csak ő maradt % 
vesztes. 

A közös intézkedés közös érdekek fölött, hol 
mindegyik félnek megvan saját, a másik féllel 
egyenlő súlya, szava és befolyása , teljes paritás 
alapján —>• nézetem szerint—egyik fél önállóságát 
sem rontja meg, mert a függésnek lényeges attri
bútuma az alárendeltség, mely itt fen nem forog. 
Vajon ki mondaná, hogy egy házi úr föladta füg
getlenségét s önházában szabad rendelkezési jo
gát azért , mert a szomszéddal megegyezett ,hogy 
legyen p. o. egyik udvarról a másikra kényelmesb 
átjárás, miszerint az érintkezni akaróknak mesz-
sze kerülni ne kelljen ? vagy hogy közösen tétes
senek az érintkező házak tetejére villámhárítót, 
miszerint a mennykő, mely mind a kettőbe együtt, 

9* 
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vagy külön-külön bele üthet, kárt egyikben se 
tehessen? —• Itt tehát minden a függetlenség ér
telmezésétől függ. Bármily független legyen is 
valamely ország, ha más országgal közös viszo
nyai s érdekei vannak: azokat nem ignorálhatja, 
s függetlensége nem abban áll, hogy azokat igno
rálja. Paritás alapján szerződő s egyenlő joggal 
intézkedő két félről nem lehet helyesen mondani, 
hogy függnek egymástól, vagy ha függnek, nem 
függés, csak összefüggés, mely nekik hasznos; ők 
nem uralják egymást, nincsenek egymásnak alá
rendelve , hanem egymás mellett, coordinált álla
potban működnek a közös, mindegyiküknek üd
vös czélra; önálló lehet azért mindegyik, hogy 
a mit külön-külön elintézniük hosszadalmas, ügyet
len és sokszor a késedelem s halogatás folytán, 
p. o. az ország megvédése tekintetében veszélyes 
is volna, azt együtt . kezet fogva intézik el. Az 
ily összefüggés , természetesen, kívánja a cselek
vés szabadságának teljes korlátlanságát; de hiszen 
ily korlátlan , absolut függetlenség , valamint tár
saságban élő egyes ember, úgy más népekkel 
érintkező' népre nézve nem is képzelhető. 

A tisztelt ellenvélemény a függetlenség s 
önállóság föladásának megtestesülését főképen a 
delegatiók javaslatba hozott intézményében látja. 
Igaz , hogy a delegatiók intézete egészen saját
ságos és eredeti intézet; de sajátságos és egyetlen 
azon viszony is , melyben mi az ausztriai örökös 
tartományokkal élünk : a pragmatica sanctió alap
ján t. i. nem vagyunk azokkal egybeolvasztva, 
egyesítve; de nem is vagyunk oly laza, változé
kony, múlékony szövetségi viszonyban , mint va
lamely idegen állammal lehetnénk. Amaz előbbi, t.i. 
a társországok teljes központosítása, a centralisták 
botor törekvése; ez utóbbit, t. i. a laza szövetségi 
viszonyt, föltételezi a bizottsági kevesebbség vé
leménye. A középen álló valóságnak felel meg a 
delegatió, melyhez valami hasonló létezik a Svéd-
és Norvégországok közti érintkezésben , mint azt 
t. barátom Joannovics képviselő részletesebben ki
fejtette. És ugyan van-e alapos ok ezen intéz
ménytől az ország jogainak s érdekeinek elnyomá
sát , vagy annak csak lehetőségét aggodalmasan 
várni ? Nem akarom újból vitatni, a mit már so
kan említettek , de a mit a tisztelt ellenvélemény 
elismerni nem akar , hogy a delegatiók szorosan 
törvényhozási, parlamenti jogokat nem gyakorol
nak ; de az csakugyan tagadkatlan, hogy a dele
gatiók elé oly tárgyak fognának tartozni csu
pán, melyekre nézve a népeknek egyazon érdeke 
van , melyek közös és összeütközésbe nem jöhető 
érdekei mindegyik félnek. Talán csak nem gon
dolják a t. képviselők, hogy az ausztriai népek
nek , kiknek képviselői a delegatiókban velünk, 
paritás alapján, nem szemközt, hanem együtt ál

lanak, nagy kedvök lesz verőket és pénzöket el
fecsérelni? adót szavazni meg oly háborúra, mely
nek czélja más népek szabadságának elnyomása? 
segédkezet nyújtani absolutisticus czélokra, vagy 
magánszeszélyekre ? Ezt úgy nem fogja akarni a 
német, a cseh , mint nem akarjuk mi magyarok : 
mert ez természet ellen lenne, s ily téren egymás
tól különbözni, egymással ellentétbe jönni, lehet-
lenné teszi a demokratiai alapon álló alkotmányos
ság. Ott főkép összegek megszavazásáról lesz a 
szó ; zsebérdekét pedig mindegyik nemzet ismeri; 
mindegyik természetesen hajlandó a takarékosság
ra ; s miután egyik sem nyer azáltal, sőt mindegyik 
aránylag veszt, ha az összegeket fölcsigázza, 
miután az a rány , a javaslat szerint, nem ott álla-
píttatik meg : összeütközés , egymás elnyomása s 
megkárosítása a gyakorlatban alig képzelhető: és 
így az aggodalomnak alapos oka nincs, nem 
lehet. 

A föladat tehát nem az , t. ház í a meglevő s 
tagadhatlan viszonyokat ignorálni, mint ignorálja 
a 11-ek indítványa; hanem épen az : azokat köz
egyetértéssel rendezni, szilárd, törvényes alapra 
fektetni, s azután, egy részről a rendezésből folyó 

I köteleztetéseket híven teljesíteni, más részről az 
i ugyanabból folyó jogokat is erélyesen fölhasznál
n i , s a rendezett viszonyt, mind két fél közös ja
vára, egymásnak csalása s elnyomása nélkül, üd
vösen utilizálni. 

Előjogainkból—mondom, élő és nem csupán 
elméleti jogainkból — a bizottsági többség javas
latának elfogadása által, egy hajszálnyi sem lesz 
föláldozva ; sőt ezen formulázás szerint, ha Isten 
segédével egybe lép , s a nemzet bölcs magatar
tása és erélye által megszilárdul, nem csak az 
1849 óta kínos epedések és szenvedések közt vi
selt szomorú állapot fordul jobbra , hanem hely
zetünk az 184 Belőtti tettleges—mondom, tettleges, 
és nem jogelméleti—állapotnál is jóval kedvezőbbé 
lesz. (Helyeslés a középen.) 

Ezen jobb állapot pedig meg lesz erősítve a 
tisztába hozott érdekek közössége, a czivakodási 
s gyülölködési alkalmak eltávolítása, s az által. 
hogy ezentúl a birodalom többi országai is velünk 
hasonló alkotmányos szabadságban részesülnek-— 
a mi ezen javaslat életbe léptetésének mulhatlan 
föltételéül van kikötve, a mit sohase méltóztassa-

j nak figyelmen kivül hagyni. Vannak köztünk, 
! kik a monarchia népeit összeférhetleu elemeknek 

tartják; de ón ezt nem hiszem, mert a szabadság 
s a közös érdek oly ragasz, mely mindent összeol
vaszt s egybeforraszt. Es ebben azután annyiszor 
megingatott, nem egyszer haldokló alkotmányunk
nak fő védelmét találom: mert, egyik nép szabad
sága támasza a másik nép szabadságának, s a ki-

! egyenlített érdekek közössége oly erőt ad a sza-
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badságot élvező testvérnépeknek, melyen az ab-
solutisrnus többé, ha akarná i s , nem diadalmas-
kodhatik. 

S így érhetjük el azon állapotot, melynek le
hető eszközlését küldőink akarata ránk bizta,hogy 
t.i. anyagi és szellemi és erkölcsi tekintetben annyira 
gazdag hazánk, mely a szerencsétlen központosítási 
törekvések és vad elnyomás szomorú korszakában 
már egészen ájuló s kimerült állapotba sülyedt, 
s az elszegényedés és elerkölcstelenedés örvényé
be taszíttatott, önbizalmát visszanyerje, s új életre 
s erőre ébredjen. S ezen eredmény elnyerése, úgy 
hiszem, inkább egyezik a sokat emlegetett nép
szellemmel s népvágyakkal, a nemzeti érzülettel, 
mint a legszebb theoriák, és legnépszerűbb azon 
politikus, ki a szenvedő népet legrövidebb idő alatt 
a jóllét legnagyobb fokára segíti—föltéve , hogy 
e jóllétet oly jogalapra is fekteti, mely szilárd és 
állandóságot igér, mint mi azt ezen javaslat
tól reméljük. 

Azok, kik a kiegyenlítés ezen politikájának 
ellenzői, részint onnét indulnak ki, hogy Magyar
ország magában is elég erős, és nem szorul ba
rátokra , szövetségesekre; részint, hogy Ausztria, 
a közbejött események, Velencze elvesztése , Sa-
dova és Königgrütz után, erőtlenebb , mintsem 
vele a szorosabb s bensőbb szövetséget keresni 
kellene; hogy rá nagy veszétyek várnak, me
lyekben osztozni megfoghatlan étvágy volna, 

Az utóbbi thémáról szólni nem akarok, mert 
ez a conjecturális politika ködös regióiba tartozik; 
és szólni nem akarok mindazon jóslatszerü oracu-
lumokról, melyek itt elhangzottak. Hamis fölte
vésekre, ködre találnánk építeni. 

Csak azon politikáról leszek bátor véleményt 
mondani, mely egyedül saját erőnkre épít, és so
kak által fhelytelenül, „magyar politikának" ne
veztetik. Én részemről ezen politikát merész, kocz-
káztatott s elbizakodott politikának tartom. 

Bár megengedem mindazt, a mit az én igen 
tisztelt s szeretett barátom Jókai Mór képviselő 
nemzetünk szép tulajdonairól, kardbiró és szelle
mi erejéről, műveltség s polgárosodás iránti fogé
konyságáról hazafiúi s költői melegséggel elmon
dott ; fájdalommal kell mégis, egyéb általa nem 
említett tényezők figyelembe vételével, megválta
nom, hogy „mi bizony nem vagyunk olyannyira 
erősek, miszerint óhajtanunk ne kellene , hogy 
mielőbb s minél biztosabban erősödjünk." E czél-
ra pedig, az ország saját erőinek kifejtésén kívül, 
melyet nemzeti kormányunk biztosít, külső ro
konszenv és szövetség is kell, melyet csak úgy 
érhetünk el , ha nem csupán ahhoz ragaszkodunk. 
a mi szorosan betű szerint jogos , hanem azt is I 
tekintetbe veszszük, a mit az eszély parancsol, sőt 
ha őrizkedünk attól, a mi szorosan véve jogos • 

j ugyan, de kimélytelen: mert nem egyedül, elkülö-
nözve, hanem közös viszonyok s érdekek befolyása 
s nyomása alatt élünk, mintegy azok bűk őrében , 
melyből nem szabadulhatunk. 

S átalában, t. ház, ki kell mondanom, a mit 
kimondani oly kevesen akarnak : nem legulejusok 
vagyunk e helyen, kiknek a törvény betűi száraz 

I idézésével kelljen kizárólag vesződnünk, hanem 
I törvényhozók, kiknek a haza állapotát, körűimé 
| nyeit, múltját s jövőjét a magasb politika mérlegé

vel kell megmérnünk, ha e kedves hazát s nem
zetet, melynek nincs rokona a széles földszínen, 
oly veszélyeknek kitenni nem akarjuk, melyekért 
a felelősséget a tisztelt bal oldal ép oly kevéssé vál
lalja el , mint mi. 

Az opportunitás. melyet alkotmányunk hely
reállítása előtt egyező akarattal elvetettünk, most 
előtérbe lép s a törvényhozónak vezérévé lesz, ha 
bölcs törvényhozó akar lenni. Azért, föltéve. 

1 hogy a pragmatica sanctió, miként az a Corpus 
Jurisban van, föltéve, hogy egyéb régi törvé
nyeink a változott s új viszonyoknak meg nem fe
lelnek, új, megfelelő törvényeket kell alkotnunk, 
mint tették bölcs őseink i s , midőn a változott vi
szonyok tanácsa szerint vagy kényszerűségéhez 
képest elállottak p. o. AZ ellenállási jogtól , fölál
dozták a nemesi kiváltságokat, behozták az úr 
bért , az állandó katonaságot, s mint tettünk mi 
magunk is 1848-ban, midőn kormányzatunk 
egész rendszerét, régi alkotmányunk formáit lénye
gesen átalakítottuk. 

Azoknak, kik nem a szükség, a viszonyok s 
érdekek politikájából, hanem a meglevő törvény be
tű szerinti, vagy olykor csak képzelt értelméből in
dulnak ki, egyik fő okoskodásuk az, hogy a prag
matica sanctióból, a rideg személyes unión tul. azon 
kötelességet, hogy Magyarország köteleztetnék az 

j osztrák örökös tartományokat ellenség ellen vé-
' delmezni, kiolvasni nem tudják, s így ezen köte

lezettség kimondását s elvállalását jogföladásnak 
tartják. 

íme, it t van a törvény betűjének imádása s a 
törvény szellemének ignorálása! noha a pragmatica 
sanctióban a törvény jól olvasott betűje, s az erdélyi 
pragmatica sanctió analógiája is mellettünk szól, 
mely a védelmet egyenesen megemliti. De én e térre, 
melyet mások kimerítenek, nem megyek; én azt 
kérdem: mi volt czélja a pragmatica sanctió elfo
gadásának a nemzet akkor élő bölcsei által? A ma
gyar nemzet nem kényszerítve, hanem önfentartási 
ösztön s jól értett érdekek által vezetve lépett a 
sanctió pragmatica s átalában az ausztriai szövet
ség keretébe; nem Ausztria hódító hatalma.hanem 
önmeggyőződése tette annak részesévé. Látta, hogy 
az aldunai tartományokat. Szerb-, Oláh-, Bulgár-, 
Bosnyákországot már elnyelte a török hatalom, a 
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a mohácsi vész után annyi kül- és belső vihartól há
nyatva meggyőződött, hogy önseregével magát fen-
tartani alig lehet képes,nyugati Európától pedig, az 
önzőtől,a gyakran szószegőtől,biztos segélytnem vár
hat. Hogy tehát hazáját, nemzetiségét, szabadságát, 
saját emberi méltóságát megőrizhesse: szövetségre 
lépett a felséges ausztriai házzal s általa, mint akkor 
az ausztriai tartományok absolut fejedelme által, 
magával Ausztriával, egyszersmind azonban vilá
gosan kikötve, hogy önállósága, alkotmánya sér
tetlenül fentartassék. 

Ezen érdek, ezen szükség, mely a nép akkori ve
zéreit e szövetségre birta, máig is fenáll. s bátran ál
lithatni, hogy a magyar nemzet mindaddig, mig ha
zája, szabadsága s nemzetisége komoly veszélylyel 
nemfenyegettetik,eszövetségből kilépni nemisakar. 

Mert e szövetség mellett, ha sokat szenvedett 
is, de megélt, megtartotta, a legújabb időkig, or
szágát, mint egészen s jogilag önállót, és megtar
totta nyelvét, nemzetiségét; mig más középkori 
államok a szomszédban s Európa-szerte vagy egé
szen elenyésztek, beolvadtak, vagy fölosztattak, föl
daraboltattak, mint a szerencsétlen Lengyelország. 

A fő kérdés tehát az, fenvan-e a magyarnak 
azon érdeke ma is, mely őt e szövetségre vezeti ? 
S erre. ha higgadt vérrel körül tekintünk, igennel 
kel felelnünk ; mert ha a török, ki a múlt századok
banelnyeléssel fenyegetett, mint az aldunai tartomá
nyokat, most már tehetlen beteg emberré lett; de él 
és elég erős arra, hogy ijeszszen, a mind inkább előre 
nyomuló s csak kedvező pillanatot váró muszka 
hatalom, melynek ellenében a szövetséget nem 
nélkülözhetjük, ha ezen jeges tengeri czethalnak 
gyomrába szállni nem akarunk. 

Igaz, hogy az ausztria fejedelmek s egyszer
smind német császárok s azok miniszterei, mig ab
solut hatalommal uralkodtak népeiken, nem egy
szer tettek kísérleteket beolvasztásunkra; de soha se 
birtak elég erővel azt végrehajtani. Oly szövetsé
get választottak tehát bölcs őseink, melylyel szem
közt mindig birtak elegendő erővel önállásuk fen-
tartásáras a beolvasztási törekvés ellensúlyozására, 
mig más részről nála s benne védelmet találtak 
a rósz szomszédok elnyelési vágyai ellen. Ezen beol
vasztási kísérletek veszélye, mely ekkorig folyton 
fenyegetett, ezentúl — ha t. i. a lajtántuli né
pek is valódi alkotmányos, szabad népek lesz
nek, mint mi — teljesen megszűnik és lehetetlenné 
lesz, és igy e szövetség jövőre még ajánlatosbnak 
mutatkozik. A szövetség a szabad és alkotmányos 
Ausztriával, azon viszonyok közt, melyekbe a sors 
s a történet helyheztetett, nemzeti érdekeinkkel 
legjobban összeegyeztethető, sokkal inkább, mint 
bármely más kigondolható szövetség, föltéve, hogy 
egészen önálló, három tengert érintő, önmagában 
hatalmas, Nagy Lajos vagy Mátyás király országa 

nem lehetünk, a mit ifjúi lelkesedés s költői ábránd 
álmodhatik ugyan, de a történetet s a viszonyokat 
higgadtan vizsgáló férfi aligha fogadhat el politiká
ja kiindulási pontjául. 

Nekem úgy tetszik, t. képviselőház! hogy a 
választó vonal, mely a fenforgó nagy kérdésekre 
nézve a ház egyformán hazafias, egyformán sza
badság- s alkotmányszerető, s egymástól mégis oly 
lényegesen eltérő politikai színezetei közt fenáll, 
leginkább a hit és bizodalom különböző mértéké
ből származik. Némelyek, a múltnak keserű tapasz
talásaira hivatkozva, most és jövőre is félnek azon té
nyezők átkos befolyásától, melyek a múltban éle
tünkre törtek, de hitünk szerint jövőre már nem 
lehetnek oly veszélyesek, mert ezentúl szolganép 
helyett alkotmányos néppel, s absolut és jezsuitái 
birodalmi kormány, vagy helyesebben camarilla 
helyett fölvilágosult, a történeti nagy események 
által mély meggyőződésekhez jutott, s az alkotmá
nyos kormányzat nem csak elkerülhetlen szüksé
gességéről,de egyszersmind üdvös voltáról is teljesen 
meggyőződött fejedelemmel és kormánynyal lesz 
dolgunk,a mit ezen javaslat életbeléptetésének szük
séges föltételéül is kötöttünk ki.Mi ez oldalon azt hisz-
szük, hogy a bizottsági többség javaslata mellett, 
ha a nemzet s annak felelős kormánya, kellő erő
vel s óvatossággal birandnak, s magokat el nem 
hagyják—mely esetben Isten is elhagyna bennün
ket — úgy valóban megélhetünk, s nem csak megél
hetünk, hanem haladhatunk s gyarapodhatunk is, 
s hogy a meggyőződött nemzet azután, kezet fog
va testvéreivel, a közös fejedelem aegise alatt, bát
ran daczolhat a netalán fejét ismét fölemelni aka
ró reactióval. 

Ezen okoknál fogva ragaszkodom a bizottsá
gi többség javaslatához. S most még a t. ház en
gedelmével, néhány észrevételt teszek az ellenünk
ben álló inditványokra. 

Javaslatunk ellenében két kisebbségi véle
mény fekszik. Az egyikkel a bizottsági kevesebb-
ség, 14 igen tisztelt képviselő lépett elő, kiknek 
véleményét, minden őszinte tiszteletem mellett, 
melylyel irántok viseltetem, azért nem oszthatom, 
mert az, szerintem, túlságos aggodalmasságnak s 
féltékenységnek , a nem ignorálható viszonyok 
nem elegendő méltatásának, s igy a „kivihetlen-
ségnek" jellegét viseli magán. Igen sajnálom, 
hogy nem capacitálhatjuk egymást; de a több 
napi viták folytán meggyőződhettünk, hogy a 
nézetkülönbség kiegyenlithetlen, s meg kell nyu
godnunk azon kölcsönös föltevésben, hogy mind
egyik fél jót akar, a haza javát akarja: a jövő s a 
következés mutassa meg, kinek volt igaza. 

, A másik indítványra, mely Madarász József 
képviselő úr s társai által benyujtatott, kénytelen 
vagyok bővebben nyilatkozni, mert ezzel tartó-
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zom a közvélemény előtt magamnak s vélemény
társaimnak. És én kénytelen vagyok azon véle
ménytől, melyet igen tisztelt képviselő társam s 
az alkotmányos szabadságnak egyik legrégibb s leg-
lovagiasb bajnoka, Bónis Sámuel úr, a házban né
hány nap előtt nyilatkoztatott, eltérő véleményemet 
nyilvánitni. Igen is, ha az ellenkező' politikai né
zet nyilvánítása azon határok közt marad, mint ő-
nála: úgy azt szívesen elviseljük, ha benne ránk 
nézve némileg vád foglaltatik is. De ha az ellen
kező nézet oly szenvedélyes kifejezésekben tör ki, 
mint a 11 képviselő úr indítványában, ha a vád 
oly nyíltan, erősen és izgató modorban mondatik 
ki : akkor lehetlen azt viszsza nem utasítanunk. 

Szépen megköszönöm én azon udvariasságot, 
ha kegyesen elismerik, hogy hazánk iránt mi is j 
becsületes jó szándékkal viseltetünk, ha egyazon 
lehellettel mégis oly vádat szórnak ránk, mely a 
legsúlyosabb minden vádak közt, hogy t. i. ha
zánk alapjogait föladjuk, szabadságát eljátszuk, s 
ha nem gonosz szándékkal is, de föladjuk könnyel
műen s meggondolatlanul, a mi — ha ily elismerés 
által jellemünk mentve van is — eszünknek bizo
nyosan nem igen kedvező bók: mert férfiaktól s 
képviselőktől legalább is meg lehet várni, hogy 
meg tudják gondolni, hol kezdődik a haza jogai
nak, önállóságának, legszentebb kincseinek föl
adása, hol a határ, melyet túllépni nem szabad. 

En részemről tisztelem a loyális ellenzéket, 
mely a többség eljárását jó akarattal ellenőrzi s 
bírálja, s mindenkiről fölteszem, hogy hazája ja
vát szivén viseli, valamint hogy ezt rólunk fölte
gyék, szintén követelem, mert ellenkező föltevésre 
egy átalán okot nem adtunk; de bocsássanak meg 
azok, kik a ház többségéből kifolyt bizottságnak 
65 közöl 51 tagból álló nagytöbbségét, saját csal-
hatlanságuk büszke érzetében, alkotmánymegron
tással s a haza függetlenségének s önállásának, és 
igy jólléte lényeges föltételeinek föladásával vádol
ják, ha ellenökben visszatorlással élünk. 

Ezen indítvány puszta merő tagadás ; magá
ban semmi olyan javaslatot nem foglal, mely sze
rint nehéz helyzetünkbőlkivergődhetnénk. Könnyű 
szerep, de aligha hasznos az országnak, melyre 
hivatkoznak. A tizenegyek, ha negatív természetű 
indítványukat a maga impraktikus ridegségében te
kintem, azon véleményben látszanak lenni, hogy 
Magyarországnak talán nincsenek is szomszédai, 
kikkel való folytonos érintkezéseit s viszonyait 
rendeznie s kiegyenlitnie kell; azon képzelődés-
ben szenvednek, hogy Magyarország azon percz-
ben föladta függetlenségét, és megszűnt alkotmá
nyos szabad ország lenni, mihelyt ezen érintkezé
seket szabályozza s azok törvényes állandó ren
dezésének szükségét elismeri. Ok egy remetei ma
gányban élő hazát képzelnek, melyet minden más 

nemzettől vastag és áthatlan chinai fal választ el, 
mely senkire sem szorul, önmagának tökéletesen 
elég; s e tekintetben a tizenegyek épen ugy ellen
tétben állanak a bizottsági kevesebbséfygel. mint a 
többséggel, valamint ellentétben állanak akkor, 
midőn az országgyűlést, ezen országgyűlést, me
lyet, mielőtt megadatott, minden bajunk és szen
vedésünk egyetlen orvosául szerettünk tekinteni, 
mint törvénytelent szét akarták ugrasztani. 

I ly elfogultságukban — melynek forrása az 
erő túlbecsülése — annyira mennek, hogy bennün
ket a haza szine előtt egyenesen bevádolnak, mond
ván : „Isten és világ előtt, választóik és Magyar
ország előtt . . . . a Magyarország állami életével, 
alkotmányával, önállóságával ellenkező határoza
toknak ellene nyilatkoznak." 

Isten előtt?! De ezen Isten, a magyarok Is
tene, talán a mi Istenünk is, kinek oltárán talán 
a mi hü áldozataink tüze is égett; ő belát szivünk
be, s ítélni fog szándékaink tisztasága fölött. S a 
világ előtt ?! De a világ igen nagy, sokkal na
gyobb, mint a t. képviselő urak képzelik, s e nagy 
világ aligha fogja helyeselni, ha őt, mint a halha
tatlan gróf mondta, csak a megyeház ablakából 
nézik s itélik meg, s aligha van tudomása e hivat
kozásról. S végre a választók és Magyarország előtt?! 
Ám méltóztassanak beszámolni saját választóiknak; 
de nekem úgy tetszik, hogy Magyarország, ha a 
senki által nem parancsolt, önkénytes örömtüzek-
nek, küldöttségeknek s föliratoknak van valami 
jelentősége: már megszavazott. 

Mit mondanak tovább ? Hogy a 67-es mun
kálat „az ország fejlődését az aristokratia és abso-
lutismus elvei felé irányozza." 

Ezt már, megvallom, lehetetlen megértenem, 
s meg nem foghatom, hol veszik a tisztelt képvi
selő urak azon nagyító üveget, melyen át ezen 
munkálatban az aristokratikus iránynak bármily 
kis parányát is fölfedezhessék. Azért azt kell hin
nem, hogy ezen gyanúsítást csupán azon czélra 
találták föl, hogy a nekik nem tetsző munkálatot 
minél gyülöletesb színben állítsák elő. De a gon
dolkodó magyar nép nem Shakspere Hamletjé
nek nevetséges Poloniusa, kivel egyazon perezben 
el lehet hitetni, hogy a felhő czethalhoz, másik
ban hogy tevéhez, és ismét hogy menyéthez ha
sonló ; a gondolkodó magyar nép meg tudja kü
lönböztetni a tiszta búzát a konkolytól. 

Egyébiránt Somssich Pál t. képviselő társam 
tüzetesen megtette észrevételeit a 11 képviselő úr 
indítványának pontjaira. Én csak azt teszem hozzá, 
hogy ezen rideg és lehetlen politika az országot 
ezentúl is azon tespedésben, nyomorban, anyagi 
és szellemi sülyedtségben tartaná, melyből kime-
nekülhetésért 17 év óta imádkozik; mig a mi po
litikánk eddigi eredménye — ha nem minden is, 
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a mit óhajtunk, de legalább azon archimedesi pont, 
melyen lábainkat megvethetjük—ime a köztünk ülő 
nemzeti kormány, mely ha egy varázsütéssel min
dent jóvá nem tehet is, mit évtizedek, sőt századok 
elrontottak, de már eddig is tett a nemzetet bol
dogító lépéseket, s perczről perezre tesz ilyeket 
ezután is, a beteg haza fölgyógyitására, felvirá
goztatására. 

Én ezen sikeres politikát akarom követni, s 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselőjét, ki ezen 
politikát a nemzet nagy többségének tagjai közt 
megteremtette s fölnevelte. Azért a bizottsági több
ség javaslatára szavazok. (Helyeslés a középen.) 

Dimitriewics Milos jegyző :Csiky Sándor! 
Csiky Sándor : Egyike lévén azoknak, kik a 

67-es bizottság javaslata ellenében készített külön 
inditványt aláirtak: kötelességemnek ismerem ennél
fogva e részbeli elhatározásom indokait a t. ház elé 
terjeszteni. 

A 67-es bizottság többsége, az én véleményem 
szerint, a ház asztalára tett javaslatában meg
bízatásán túlterjeszkedett *. ezt tekintve én a kérdé
ses javaslatot átalánosságban sem fogadhatom el 
részletes tanácskozás tárgyául ; következőleg ezt fél
reteendőnek tekintem. Okaim ezek. 

A múlt 1866 évi marcz. 1-én tartott országos 
ülésben Deák Ferencz képviselőtársunk indítványa 
folytán, csak azt határozta el a ház, hogy a 1848. 
3 t. ez. 13 §-ban megemlített közös viszonyok kije
lölése érdemében küldessék ki bizottság. Ezen bi
zottság azonban koránsem állapodott meg vélemé
nyében a közös viszonyok kijelölése határánál, 
mi rá bizva volt, hanem ezt egészben trílszárnyal-
va , oly javaslatot terjesztett a ház elé. melyben 
Magyarországot az osztrák császár örökös tarto
mányaival valóságos reál unióban levőnek rajzolja: 
és ezen okból vagyok én azon véleményben, hogy 
a kérdéses javaslat átalánosan félreteendő legyen, 
azért is, mivel ez a magyar állam épületének itt-ott 
megrepedezett falait alapköveinek kiszedése által 
javasolja megszilárdítani, világosabban mondva 
romba dönteni. 

Támogathatnám én ezen véleményem alapos
ságát számtalan hazai törvényeinkkel szintúgy, 
valamint az 1861 és 1866-ik évi többrendbeli feli
ratainkban ismételve kimondott azon kijelentéseink
kel , hogy a mig alkotmányunk egész terjedelmé
ben tettleg helyre nem állittatik; a mig az ország
gyűlés ki nem egészíttetik, és a fejedelem a 
törvény kivánata szerint meg nem koronáztatik: 
addig az országgyűlés törvények alkotására képe
sített nem lévén , ebbe nem is bocsátkozhatik, és 
igy hogy addig minden határozatai csak javaslatok 
maradnak. De mivel az ellenvéleményen levő kép
viselők, a jogalapot— érezvén, hogy ezen megáll
niuk lehetetlen — elhagyva (az egy Somssich Pál 

és Szentkirályi Mór képviselő társaink kivételével, a 
kik a 1715-dik évi 8 t. ez. és a 1723-dik évi 1. 2. t. 
czikkekben azt fedezték föl, a mit az azóta tartott 
16 országgyűlésen a törvényhozás szintúgy 
nem fedezhetett még föl, valamint az 1861-dik és 
1866 évi országgyűlés fölirataiban ezen ház sem tu
dott még föltalálni soha, sőt meg is tagadott keres
ni, jelesen , hogy Magyarország az osztrák örökös 
tartományokat minden külső támadások ellen meg
védeni köteles), az opportunitás sikamlós terére lép
tének, azon opportunitáséra, melynek helyzetünkben 
veszélyes voltát Deák Ferencz képviselő társunk 
m. évi febr. 22-én tartott, s az egész ház helyeslésével 
találkozott epochális beszédében dönthetetlen okok
kal bebizonyította (az ilyen állításokat csak Lust-
kandl, a kinek neve itt több izben említtetett, tehet
te, és épen az a föltűnő, hogy miután Deák Ferencz 
részéről megjelent feleletben, a melyet az egész ha
za magáévá tett és az ő nevét egészen a halha
tatlanságig emelte, mind azon álokoskodások fénye
sen meg lettek czáfolva, most ime épen azok az a-
laptalan állitások a 67-es bizottság munkálatá
ba fölvétettek , úgy hogy az Lustkandl theoriájá-
nak legnagyobb részét tartalmazza s igy azok, ak ik 
Deák czáfolata után indullak, épen azzal jönek el
lenzésbe) : (Zaj a bal oldalon) ennélfogva kényte
lennek érezem magamat én is arra, hogy az előttem 
szólott képviselőtársaimnak ellenvéleményes érveit 
ezen a téren is fontolóra vegyem, vajon olyanok-e 
azok, melyek a jogalapról lelépésöket elegendőleg 
indokolhatják, és igy üdvárasztók lehetnek-e azok 
hazánkra nézve? 

Ezek közül első az, hogy hiszen már , a ma
gyar felelős kormány kinevezésével és az alkot
mány helyreállításának ő felsége által történt ün
nepélyes megigérésével, teljesitve van a nemzet ki
vánata , érezzük is már ennek jótékony hatását, 
mert hiszen ezen rövid egy pár hetek alatt is annyira 
megszilárdította már, Bánó József képviselőtársam 
állitása szerint, a magyar felelős kormány a maga 
tekintélyét, függetlenségét, és befolyását, hogy ez 
által az osztrák államminiszteriumot egészen hát
térbe szorította. Mire csak ez a megjegyzésem : meg
lehet; lelkemből óhajtanám, bár igy lenne; de ha a 
budai hadparancsnokságnak, még most is elintézet
lenül álló két rendbeli ismeretes rendeleteit, ha 
ismét a zimonyi dandárparancsnoknak, a mostani 
pénzügyi hivatal épületéről amagyar királyi czimer-
nek, a magyar kormányi rendelet ellenére, történt 
levétetését és eddig orvosolatlanulhagyott hatalmas
kodását, ha a fiumei, hazánkhoz és alkotmányunk
hoz hűséggel ragaszkodó lelkes polgároknál, egy 
provisorialis polgármester által, ezen hüségök- és 
ragaszkodásukért üldöztetését, bebörtönöztetését, 
még ma is büntetlenül gyakoroltatását látom, és 
ezekhez számítom, hogy a provisorialis hivatalim-
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kok serege megyékben, városokban, kerületekben 
és községekben még ma is csak úgy hatalmasko
dik, mint ezelőtt : ezen aggasztó jelenségekből a 
magyar kormány hatalmának oly nagy mértékű 
szilárdságát és tekintélyét fenállani fájdalom én 
még ma nem tapasztalom. 

A mi továbbá az alkotmánynak tényleges hely
reállítása iránti nézetet illeti, erre tekintve én csak 
azt lá tom, hogy e részben az igéret határán még 
tál nem terjeszkedtünk ; ezen igéretért pedig, mely
nek teljesítetlenül maradására napjainkban igen 
sok példákat látunk fölmerülni, a meglevő ez-
dedéves alkotmányos jogalapot én soha se fölál-
rozni, se cserébe adni nem fogom. Mert hát helyre 
vannak-e már ténylegesen állítva az alkotmányos 
megyék, városok, kerületek és községek a magok 
törvény adta jogaikba? Meg van-e már az 1848-dik 
2. t. ez rendelete szerint az ország nádora választva ? 
(Nincs!] Politikai száműzött s bebörtönözött honfi
társainknak meg van-e már engedve a föltétlen haza-
térhetési s bántalom nélküli szabadság ? Megnyittat- í 
tak-e a foglyok tömlöczeinek zárai? Hát az' 1848-diki | 
21 t. ez., mely a nemzeti szinek és ország czímeré- J 
nekátalános használatát rendeli, teijesittetett-e már? 
Hát a fiumei és bucari kikötők, valamint Hor- i 
vát-. Halmátország és a három sziavon megye kép
viselete . a határőrvidékekkel együtt, foglalnak-e 
már az országgyűlésen helyet? Van-e törvényesen ' 
megkoronázott királya Magyarországnak ? Nem 
ülnek-e a főrendek házában oly provisorialis főis- j 
pánok és főpapok is, kik nem a törvény rendelete | 
szerint neveztetvén k i , ott * mint nem is született ! 
mágnások, jogszerüleg helyet sem foglalhatnak ? És i 
ha mindezek és számtalan egyebek hiányzanak ! 
még az alkotmányos törvényeknek tettleges hely- j 
realitásából, lehet-e megállhatólag kijelenteni azt, ' 
hogy az alkotmány Magyarországon immár tény- ; 
leg helyreállíttatott ? És ha nem lehet, és ha csak- I 
ugyan nincsenek teljesítve még tettlegesen azon i 
föltételek, melyeknek teljesítését az országgyűlés jo- j 
gosan követelte, és a melyekhez a közös viszo
nyoknak a ház általi tárgyalását kötötte: lehet-e 
most következetesen a 67-es bizottság többségének 
javaslatát, vészthozó elveivel együtt, átalánosság-
ban is, és érintett föltételeknek előleges teljesítése 
nélkül is tárgyalni, ezt követve pedig még részié- ' 
tes tanácskozás a Iá is venni? Bizonyára nem. Nem I 
pedig főleg akkor, a midőn minden bécsi lap azt ! 
hirdeti, hogy az osztrák miniszterek egy pár nap 
előtt csak azért jöttek már le Budára, hogy, a 67-es 
bizottság többségének véleménye alapján, a ma- i 
gyár kormány tagjaival már régen megállapított 
lényeges kiegyezkedési kérdéseknek administrativ j 
részleteit rólunk nélkülünk tisztára hozzák. És ha j 
ez így van, s ha ez így történhetik, minek ülne it- J 
ten a magyar nemzet képviselete többé, ha alkot- í 
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mányos törvényei feladása fölött tudtán s egyetér
tésén kívül érvényesen alkudozhatnak ? 

Azt is mondják a túlsó oldalon, szövetkez
nünk kell az osztrák örökös tartományokkal, és 
kiegyezkedünk velők, mert igen sok ellenségekkel, 
vagyunk környezve, s önerőnkkel fen nem tarthat
juk magunkat ellenökben. 

Mire csak azt felelem: Meglehet, hogy vannak 
ellenségeink; de kik tehát azok ? Miként, s kik 
által izgattattak ők ellenünk mesterkélt ürügyök 
alatt föl ? Nemde azt, hogy ezen fölizgatás a bécsi 
camarilla műve, alkalmasint mindnyáján tudjuk ? 

A mi pedig a szövetkezés szükségét illeti, 
arra csak az a megjegyzésem: ha az úgy volna, 
s a mikor majd úgy lesz, hogy az osztrák örö
kös tartományokat valódi alkotmányossággal bi-
ró önálló nemzettestnek lehet tekinteni, akkor 
semmi ellenvetésem nem lesz arra nézve, hogy 
velők , mint önálló , szabad, alkotmányos nemzet
tel, időről időre, ha kell, véd- és dacz-, vagy akár 
kereskedelmi szövetséget is kössünk. De hát hol 
van ma azon önálló alkotmányos osztrák örökös 
tartománybeli nemzeti testület, melylyel mi effé
le szövetségre léphetnénk ? a midőn azt látjuk, 
hogy az örökös tartományokat képező népek a 
hányan vannak, annyi felé húznak; és valódi ön
állóságot biztosító alkotmánya egyiküknek sincs, 
hanem mindannyian, az alkotmányosság gunyne-
vezete alatt, absolut hatalommal kormányoztatnak 
most is ; ma a krajnai , holnap a morva, azután a 
cseh Landtagokat oszlatja a hatalom föl, mi he-
helyest a Staatsministerium elibök szabott ren
deleteit, melyek minden lépten nyomon változnak, 
vakon nem teljesitik. Az osztrák németek továb
bá a nagy Német-, a déltyrolok pedig Olaszor
szág felé gravitálnak. Ehhez képest nekünk az új 
szerződést koránsem az alkotmányosoknak lenni 
mondott osztrák örökös tartományok népeivel és 
képviselőivel, hanem csak a bécsi Staatsmi-
nisteriummal és reactió orgánumaival lehetne 
megkötnünk. És tehát az ily szövetség, ha szintén 
képzeletben létesíttethetnék is, fog-é majd nekünk 
biztos támaszunk lenni a bekövetkezhető vész 
perczeíben ? Tehát ezért kell-é nekünk opportuni-
tási szempontból életerős ősi alkotmányos törvé
nyeinket egy álomképért, egy csalóka ábránd
képért föláldoznunk ? Nem, uraim! Én azt látom, 
hogy ezen készülőben levő s a coulissák mögött 
szövött új szerződés, melyet nekünk elrejtett sza
vakban bár, de mégis a valóságban a 67-es bizott
ság többsége,—szeretem hinni, vészes következéseit 
észre nem véve—kinál, elfogadása esetén nem ve
zetne egyébre, mint állami életünk eltemetésére, 
melyből többé, elveszítvén egy füst alatt minden 
más szabad népek rokonszenvét is , föltámadá
sunk soha sem lenne. Én megvallom, akár hogy 
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okoskodom, akár hogy gondolkozom, én nem ta
lálok egyéneket és nem találok népeket, nemzete
ket—önállókat—Ausztriában, az örökös tartomá
nyokban, kiknek Magyarországnak kezet nyújta
ni, kikkel szövetkezni, frigyet kötni lehetne, vagy 
előnyös volna. (Derültség.) Ehhez képest az ilyen 
szövetséget, t. ház, én megvallom, ha lehetőség vol
na, ha megkötni képes volnék, akkor sem akar
nám megkötni, (Derültség) mert nekünk nem hasz
nunkra, Magyarországnak nem állami jólléte gya
rapodására, nem biztosítására, nem felvirágoztatá
sára, hanem ennek inkább hátrányára, kárára , 
romlására szolgálna. í g y állván a dolog, t. képvi
selőház , én megvallom , hogy szövetkezni velők 
nem tudhatván, cserébe nem adom ősi ezredéves 
alkotmányunkat, mely alkotmánynak alapkövei, 
fundamentumai a 67-es bizottság többségének ja
vaslatában meg vannak támadva . . . Nem mondom, 
roszakaratból, ezt nem teszem föl, hanem megle
het, hogy talán figyelmetlenségből (Zaj és derült
ség) , mert talán nem voltak az illetők, midőn ké
szítették , törvényeink minden szavára elegendő 
figyelemmel, vagy meglehet, hogy más valamely 
optimista érzelem birta reá, (Derültség) hogy ily 
javaslatot terjesztenek elénk; de lehetett talán 
egyéb okuk i s : talán, hogy az ország köztudomá
sára jővén, közvélemény fejlődjék, és megtudják, 
vajon tetszik-e vagy nem , hogy azután a köz
véleménynek és nemzetnek óhajtása és akarata me
hessen törvénybe, midőn a törvényhozás azon állás
ba jut, hogy alkothassa maga törvényeit. (Halljuk!) 

T. ház! Ezeket előre bocsátva, (Zajos de
rültség. Felkiáltások: Elég volna már !) bátor vagyok 
azon szerény egyéni meggyőződésemet, vélemé
nyemet, melyet gondolkozásom nyomán magam
ban megérleltem, kimondani. (Halljuk!) Én óhaj
tom, hogy Magyarország királya hatalmas legyen, 
(Éljen!) habár a multaknak fájó emléke igen sok 
honfi kebelében még most is él , mert akárki mit 
mond, de feledni teljesen lehetetlenség ; mégis én, 
valamint magamban elfojtom, úgy másokban is 
•elfojtatni óhajtom azokat, és hiszem i s , hogy a 
nemzet minden fia el fogja fojtani kebelében—azon 
föltétel alatt, (Halljuk!) hogy Magyarországnak 
alkotmánya nem úgy szürcsölve , nem úgy csep-
penkint adogatva be, (Derültség) mint a hogy most 
vétetik kisérletbe,hanem (Felkiáltások: Pinczeszámra! 
Zajos derültség) egész terjedelemben, tényleg 
helyreállittassék — de csak ezután : mivel a törvény
hozás egyetértése nélkül a fenálló törvényeket 
csak egy betűben is (Derültség) megváltoztatni 
önmaga iránti vétek és bün. Ha tehát minden tör
vényeink teljesen, egyet sem véve ki közülök, 
visszaállittattak: akkor esküdjék meg rajok a fe
jedelem, koronázzuk meg ó't, és megkoronázván, 
elég módja lesz annak előterjeszteni a királyi elő

térj esztvényeket; és hahogy törvényeink közül 
akármelyik módosítást igényel, módosítsuk azu
tán. Koronáztassa tehát meg ennek végbevitelével 
magát, jöjjön állandóan lakni Budára, és igy el
hagyva a vészt árasztó régi hagyományos oszt
rák beolvasztási politikát, legyen valódi alkotmá
nyos magyar király: ez esetben bizonyos lehet ab
ban , hogy királyi trónja, fénye és hatalma meg
őrzéséért, megvédéséért, minden igaz honfi a múlt 
idők kinzó szenvedéseinek emlékét, a közjó érdeké
ből, keblében elfojtandja, s életét, vagyonát érette 
minden körülmények között föláldozandván, földi 
jóllétét és tekintélylyel párosítandó boldogságát 
biztositandja. 

Ezekben pontosúlván tehát hitem és meg
győződésem, én a 67-es bizottság többségének ja
vaslatát egyszerűen félreteendőnek vélem, és a ki
sebbségét az alkotmány helyreállítása és a koro
názás megtörténte után tárgyaltatni kívánom; 
most pedig a külön indítvány elfogadására szava
zok. (Éljenzés bal felöl.) 

Tóth Vilmos jegyző: Gál János! 
Gál J á n o s : Az óra azt mutatja, t. képviselők, 

hogy az ülés vége felé közeledik, a figyelem és 
béketűrés már majdnem egészen kimerülvék; nem 
ereszkedem tehát egyes gondolatok, érvek és mon
datok czáfolatába, melyek az ellenvóleményüek 
részéről a 67-es bizottság többségének javaslata 
ellen fölhozatnak. Átalános vezéreszmékre, átalá-
lános állitmányokra igyekszem azokat öszpontosi-
tani, és úgy fogom megtenni megjegyzéseimet. 

Azon érvek, melyek#az ellenzék részéről föl
hozattak, átalában két osztályba, sorozhatok, a 
mennyiben t. i. rész szerint azon javaslat czélsze-
rüségét,részszerintMagy arország állami létével és 
alkotmánya alapelveivel való összeférhetőségét kí
vánták kétségbe hozni. 

Az első rendbeliek, t. i. a czélszerüség ellen 
fölhozattak közül egyik átalános eszme az, mikép 
Magyarország valamint a múltban,úgy jelenleg is 
bir annyi erővel, és oly körülmények közé van 
helyezve, hogy állami létét saját önmagára minden 
más segítség nélkül fentarthatja. Szép ábránd, 
szép és nemes ecsettel színeit képe a gerjengő kép
zeletnek, de a melyet, fájdalom, a rideg valóság 
se a múltban, se a jelenben nem tár föl előttünk. 
A valóság a múltban az, hogy babái- hazánk saját 
területéhez képest mindig birt elég erővel magát 
hasonló körülmények közti ellenekkel szemben fen-
tartani, de oly erők merültek föl, melyek ellen 
előbb hol itt, hol ott szomszédainál kénytelen volt 
segélyt keresni. Utóbb a legválságosabb időben a 
Habsburg háznak a magyar királyságra emelésé
vel nyugat segélyét remélhetővé, és midőn an
nak hatalma Németország fölött hanyatlani, ellen
ben 2-dik és 3-dik Ferdinánd korában saját örö-
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kös tartományai fölött tömörülni kezdett, a fiu-ág 
trón örökösödésének elhatározásával a segélyt foly
tonossá, végre miután a spanyol suecessió elveszé
sével azon család világuralomra való kilátása örökre 
elveszett, ellenben az örökös tartományok birtok
lása mindinkább megalapult, a sanetió pragmati-
cával a kölcsönös segélyt állandóvá és föloldbat-
lanná tette. 

Erdély, a maga állása tekintetéből, miután ke
leti fekvése annyira nehézzé tette azon segítséget, 
melyet nyugatról kapnia kellett volna, a mely se
gítségre nézve a távolból kénytelenittetett egyszer
smind szemlélni, hogy Magyarország irányában 
is az akkori államférfiak politikája oly hanyagul, 
oly sok perfidiával vezette, egy ideig azon ingado
zásban találta fölmentő eszközét, melylyelnyugat 
és kelet hatalma iránt viseltetett. De II-dik Rákóczi 
György korától fogva azon örök hatalom, melynek 
akkor védnöksége alatt állott, annál rombolóbban 
kezdette dúlni Erdélyt, és megingatni állami létét, 
minél inkább hanyatlott épen magának a védha-
talomnak saját ereje; mig végre Erdély a habs-
burgi dynastia fiu-ágának örökösödése által szint
úgy nyugat segítségében részesült, és épen azon 
pragmatica sanctiót, melyet Magyarország kötött 
és a melyben a föloszhatlan és föloldhatlan birtok
lás a többi tartományokkal együtt kimondatott. 
Erdély szintúgy elfogadta. 

Habár jelenleg más erők és máshonnan ne
hezednek ránk, de ezen változott ellenerők most 
is, mint a múltban, nagyon kérdésessé teszik azt, 
hogy vajon Magyarország állami létét saját erejé
vel minden eshetőséggel szemben fentarthatja-e ? A 
kik ebben kételkednek, méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy azon időben, mikor nyugatnak segít
sége ránk nézve nagyon szükséges vala, egyszers
mind fenállott Lengyelország, mely folytonosan, 
néha épen döntőleg, vetette a maga súlyát Ma
gyarország ügye mellé. De Lengyelország a leg
szerencsétlenebb politikával fölosztatott; hasonló 
ferdeség azon állami létéből is kivetkőztetni en
gedte, melyet számára azután nemzetközi szerző
dések biztosítottak volt; és valahányszor láttattak 
is őt segíteni, mindig mélyebben döntetett a nyo
morba mind vallására, mind nemzetiségi és állami 
létére.mind társadalmi viszonyaira és jóllétére nézve. 
Ez a Lengyelország most nincs. És habár ép oly 
élénken óhajtom annak helyreállítását, mint a túlsó 
oldal azon tagjai, kik t. barátom Szentkirályi Mór 
beszéde alatt ellenhangokban szólaltak föl, de egy 
még csak reményben álló tényezőért azt, mi jelenleg 
van, és a mi Magyarország állami létének fentartása 
végett tényezőül valósággal áll, el nem dobhatom. 

És miután Lengyelország nem-léte Magyar
ország védelmének tekintetében űrt hagyott, ezen 
ürt nem pótolandják ki a török birodalom határai 

közt föl-föltünedező tartományok. Mert épen azon 
vis motrix, mely a múlt századokban nyugaton is 
az állami sympathiáknak,sőt néha tömörüléseknek is 
majdnem egyedüli eleme volt, az államnak a val
lásra befolyása azokban most is fönáll. És ez azok 
erejét nem mellénk, hanem a mérleg ellenserpenyő
jébe fogja juttatni. 

A czélszerüség tekintetéből fölhozott másik, az 
előbbinél fontosabb átaíános elleneszme volt, mi-
kép a Németországban közelebbről fölmerült ag-
glomeratiók az örökös tartományokat elnyeléssel 
fenyegetik, ennélfogva a törvényhozás a kölcsö
nös védelem kellékeit óvakodjék kifejteni, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy azon tartományok 
ereje segítségünkre nem járulhat, ellenben Ma
gyarországot azon oldalon elláthatlan bonyodal
makba fogja sodorni. Ezen eszmét tisztelt képvi
selőtársam gr. Kegleviek Béla következőleg for
mulázta : „Vannak koreszmék és törekvések, me
lyek már keletkezésökkor hatalmasak, a siker csi
ráját magokkal hozzák, és a legerősebb ellenhatás 
közepett is keresztülhatolnak." Ismerem a nem
zetiségi vezérelvnek erejét és fontosságát; mint er
délyi embernek volt módom azt a maga torzalak
jában is megismerni, mikor azok vezérletére és iz
gatására, kiknek nem a nemzetiségi jogok sikere, 
hanem átalában minden nemzetiségi és alkotmá
nyos jogok elnyomása volt czéljok, a nemzetiségi 
eszme vezérzászlója alatt rablások, gyilkolások, a 
legbékésebb családok kiirtása és kidulatása űzet
tek. De bátor vagyok azon meggyőződésemet 
őszintén kinyilatkoztatni, hogy nem ismerem el 
a nemzetiségi elvnek azon mindenhatóságát és ál
landóságát , hogy az államok fölbomlásának és 
újra tömörülésének sokáig tartós alapja lehessen. 

Valamint az anyagi világban egy vizáramlat, 
ha azt nem egy rögtön bekövetkezett, s épen oly 
hamar elmúló fellegszakadás idézte elő, az elsodort 
részeket nem a magok eredeti alakjában szokta 
letenni, hanem azok fölolvasztatván, saját súlyuk 
és természetes vonzerejük szerinti rétegeket alakí
tanak : ugy az ilyen koronkint föltünedező vezér
eszmék is saját eredeti alakjokat nem szokták meg
tartani, hanem a mint nyernek terjedelmökben, 
azon arányban alakulnak át az örök igazság kívá
nalmai szerint. T. képviselőtársam gr. Keglevich 
Béla három tényt hozott föl a múltból állításának bi
zonyítására : a keresztyénséget, a reformatiót, és az 
1789-diki franczia forradalmat. Bocsásson meg; 
de mind a három példa az én állitásom mellett szók 
Tisztelt képviselőtársam ép ugy tudja, mint én, 
hogy a keresztyénség első vezéreszméje: az egy 
|stent isteni kijelentés szerint tisztelni, és kijelen
tett erkölcsi törvényeit követni, nem 1800 s né
hány esztendővel ezelőtt, hanem sokkal régebben, 
évezredek előtt kezdődött; de akkor ezen vezér-
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eszme sajátja volt egy nemzetnek, és annak pol
gári institutióival s államlétével össze volt k ötve; 
és ezen vezéreszme teljességének isteni hirdetője 
alakította át az egész emberiség köz kincsévé. A 
reformátió első vezéreszméje a tekintély megdön
tése volt a vallási kérdésekben. És megmaradt-e 
ezen vezéreszme a maga eredetiségében? Nem, ha
nem a vallásos meggyőződés szabadságának elmé
letévé fejlődött ki, akár épüljön az tekintélyen, 
akár nem. A franczia forradalom eszméi első meg
indulásukkor rombolólag hatottak minden trónra, 
és minden azelőtti institutíókkal szembe szállottak; 
de megmaradt-e ez saját eredetiségében? Nem, ha
nem ismét átváltozott az alkotmányos szabadság 
eszméjévé, mely magával egyszersmind a trónok 
érdekeit egyesíti. 

A múlt századok ignorálták az államban a 
nemzetiséget; lanyhán viseltettek az államok saját 
nemzetiségök iránt, mint szintén a többi nemzetisé
gek iránt is. Jelenleg egy másik szélsőség látszik 
uralgani kezdeni: most t. i. a nemzetiségi eszme 
akarja ignorálni az államot, és ezek romjain ujabb 
tömörüléseket akar formáim. El fogja az idő enyész-
tetni ezen vezéreszmének első rohamát, és azt hi
szem, nincs oly távol az idő, midőn azon alakja, 
melyben Francziaország kormánya vitte elől lobo
góját azon czélja elérése végett, hogy Olaszország
ban a Habsburg- és Bourbon-secundo-geniturákat 
és Habsburg-befolyást megdöntse, melyben Auszt
ria államügyeinek akkori kezelői Magyarország 
területén zászlóját szintúgy lobogtatták, de csakis 
a végre, hogy Magyarországot leigázzák, meg fog 
változni, és ki fog arra fejlődni, hogy az alkotmá
nyos lét egyik kiegészítő részévé váland egyszer
smind a nemzetiségi jogok biztosítása is, a nélkül, 
hogy csupán a nemzetiségi eszme alapján uj álla
mok alakulhatnának vagy meglevők szétrombol
tathatnának. Különben Európa az államok torz
alakjává válnék: mert hol van a határ, mely, ha 
nemzetiségek szerint újra alakulhatnának az álla
mok, ezt bármi kis nemzetiségtől inkább megta
gadhatná, mint egy másiktól? A szerződések szent
sége, az alkotmányos szabadság, melybe egyszer
smind a nemzetiségi helyes és az állam létével meg
férhető jogok is bele foglaltatnak, lesz az államok 
létének alapja, 

És épen ezen szempontból bátor vagyok azon 
véleményemet kifejezni, mikép én az ausztriai örö
kös tartományoknak a dynastia hatalmától elválá
sát nem látom oly közel időben, és — daczára a 
németországi tömörüléseknek — egyszersmind oly 
bizonyosnak, ha azon alkotmányos eszmék, me
lyeket azon tartományok mostaniállamférfiai zász-
lójokra tűztek k i , ott meg fognak honosulni és 
alkotmányos szabadság mellett egyszersmind lehe
tő jóllét fog kifejlődni. Meg vagyok győződve, 

hogy ezen esetben azon tartományok, ha megfon
tolják azon sok erőszakot, azon sok jogeltíprást, 
mely a németországi tömörülésekkel kapcsolatban 
van, nem fognak arra felé gravitálni. Méltóztassa
nak egyszersmind megfontolni a túlsó oldalon,mi-
kép az örökös tartományok lakosai közt igen sok 
van a szláv fajból, kiket nem zetiségök tekintetében 
egy Németországhoz való tömörülés nem biztosi
tana, alkotmányos érzésök és vallásukhoz való hü-
ségök pedig ismét visszatartóztatnak, hogy egy más 
hatalmas szláv államhoz tömörüljenek. 

Ezek észrevételeim a javaslat czélszerüsége 
ellen irányzott két vezéreszmére nézve. 

A mipedig azon ellenvetést illeti, hogy azon ja
vaslat állami létünkkel és alkotmányos állásunk alap
elveivel összeférhetlen: ezen tekintetből vitattatott 
az ellenkező oldalról, hogy a sanctió pragmatica a 
kölcsönös védelmi kötelezettséget nem foglalja ma
gában. Előre bocsátom azt, hogy a sanctió prag
matica valóságos értelmét legjobban azon tettek 
fejezik ki, mikkel Mária Terézia trónját elődeink 
Magyarországból szintúgy mint Erdélyből , me
lyek közül egyik sem volt megtámadva, örökös tar
tományai birtoklására nézve megvédtek. Bátor 
vagyok, nem a végre, mintha én az erdélyi tör
vényt Magyarországra nézve is kötelezőnek ismer
ném, hanem azon tekintetből, hogy erdélyi eldő-
deink, kik ugyanazon alkotmányos elveket vallot
ták, micsoda értelemben vették a sanctió pragma-
ticát, hivatkozni egy erdélyi törvényre: az 1791-ki 
6-dik törvényczikkre. Ezen erdélyi törvény a fiu-
ág örökösödéséről azt mondja, hogy épen azon ér
telemben fogadta el, mint 1687-ben Magyarország; 
azt mondja továbbá a sanctió pragmaticáról, hogy 
ezt is épen úgy vette, mint Magyarország. És mi
után azon 1791-diki 6-dik erdélyi törvényczikk 
azt is kifejezi, hogy Erdély saját törvényei szerint 
igazgatandó, az örökös tartományokkal való kap
csolatról következőleg szól: „Indivisibili et inse-
parabili cum omnibus regnis et provinciis quoad 
simultaneam duntaxat successionem et mutuam 
defensionem unionis nexu juxta pragmaticam sanc-
tionem in conformitate articuli 3-i 1744. perma-
nente." Erdélyben tehát intézkedtek már eldődeink 
azon kérdés fölött, a melyről jelenleg foly itt a vi
tatkozás, hogy t. i. a sanctió pragmaticából foly-e 
a közös védelmi kötelezettség vagy nem; és az 
Erdélyre nézve az 1791-diki 6-dik törvényczikk-
ben el van döntve tiszta világos törvény által. Jól 
értették a sanctió pragmaticát 1791-diki atyáink 
Erdélyben, kik bizonyosan Magyarországnak in-
stitutióitól ezen értelmezéssel nemhogy eltávoztak 
volna, sőt inkább ezen törvény világos szavai sze
rint Magyarország alapinstitutióihoz ragaszkodá
sukat fejezték ki. 

De, ha t. barátom Madarász József véleménye 
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állana is, hogy t. i. minket az örökös tartományok
hoz csupán a fejedelem ugyanazonossága köt, 
még akkor is bátor volnék tőle kérdezni, vajon az 
európai nemzetközi jog elismeri-e, hogy ugyan
azon fejedelemnek két külön országa, habár csak 
a személyes unió által áll egymással kapcsolatban, 
két külön külügyet gyakorolhasson? Vannak a 
népeknek eszméik azon viszonyok s ezek körüli 
jogok iránt, melyekben egymás közt állanak; kevés 
íratott ezekből szerződésekbe, többnyire tettekben 
;szoktak nyilvánulni. És én kérdem ezen tettek 
alapján, hol volt és hol lehet két külön külügy oly 
.országokra nézve, melyek külön ugyan, de egy 
fejedelem alatt mégis personal unióban állanak ? 
Norvégiáról és Svécziáról e tekintetben részlete
den és igen alaposan szólott t. barátom Joannovics 
ö y ö r g y képviselő úr. De hivatkozom még Han-
novera példájára. Jól tudjuk , hogy Victoria ki
rálynő uralkodása előtt Hannovera és Angolország 
•csupán személyes unióban voltak egymással; mind
két országnak két külön kormányzata állott fen. 
Az I. Napóleon egyik hadjárata alatt neutralitást 
.declarált Hannoverakormánya, I. Napoleonazonban 
elfoglalta Hanoverát, mert Angolországgal, melyen 
ugyanazon király uralkodott, háborúban állott, és 
ezen neutralitással mit sem törődött. Engedje még t. 
barátom hivatkozom a franczia foradaloui egyik 
ilyetén nemzetközi tettére. Nem örömest teszem 
ezt, különösen nemzetközi jogok tekintetében ; én 
azon forradalmat az igazságok és igazságtalansá
gok, a nagyságok és aljasságok oly chaoticusan 
.összehalmozott tömbének tekintem, mely ha távol
ról szemléljük, bámulásra ragad, de ha részleteit 
vizsgáljuk, visszariadunk tőle. Hanem mivel tisz
telt barátomra nézve talán meggyőzőbb lesz ezen 
példa, mint reám nézve, bátor vagyok emlékeztetni 
hogy 1792-ben az Assemblé legislative előtt meg
jelenvén XVI. Lajos, I. Ferencz ellen mint Ma
gyarország királya ellen nyilatkoztatta ki a hábo
rút. Es vajon ezen háborúban csupán Magyaror
szág támadtatott meg, vagy inkább megtámadtat
tak I. Ferencz királynak egyszersmind más tarto
mányai is ? vajon csak Magyarország seregei el
len harezolt-e a franczia sereg, vagy minden más 
tartományok, t. i. az osztrák tartományok seregei 
ellen is ? És ez másként nem is lehet, miután tel
jes lehetetlenség a neutralitás törvényeit és minden 
postulatumait a personal-unió mellett álló két or
szág közül egyikben a másik ellen folyó háború 
alkalmával őszintén föntartani. 

Én tehát osztva azokat, miket barátim és elv
rokonim e részben fölhoztak, nyilatkozom a 67-es 
-bizottság többségi véleményének átalános elfoga
dása mellett, zárszóul csak azt jegyezve meg, hogy 
.darab idő óta szokásba jött a szélső bal oldal né-
.jnely szónokai részéről, mikép egyes beszédekből, 

ezen többség vezérférfiainak némely beszédeiből 
idézeteket hozzanak föl, és fölolvassák ezen kép
viselőházban. Megtörtént ez most is, habár nem 
oly mértékben, mint máskor, képviselő társunk 
Madarász József első nyilatkozatában. Ha ez a vé
gett történik, hogy helyt adjanak véleményeiknek, 
akkor, igen is, helyén van; de méltóztassanak meg
fontolni, hogy e többségnek megvannak elvei, 
megvan maga meggyőződése, és ily szónoklati pipe
rékért nagyon bajosan fogják ezen elveket és meg-
győződésöket megtagadni. Ha pedig a végett tör
ténik, hogy egy keletkezendő törvény netalán de-
popularizáltassek; ha netalán ennek az lehetne 
eredménye, hogy azok iránt, kik ezen törvény al
kotásában a vezérszerepet vitték, a népnek bizal
ma megszűnjék — habár erre az eddigi jelek szerint 
kevés kilátás lehet —: csakugyan kérem,méltóztassa-
nak megfontolni, minő képet nyújt egy nép, mely 
érez, óhajt, akar, és teszen, de nem bizik; nem bí
zik különösen oly törvényekben, melyek ily vál
ságos körülmények közt keletkeznek. Bizonyosan 
elfordulnak t. képviselő társaim ezen képnek árny
oldalaitól, és nem óhajtják ezen képet előidézni; 
kérem, forduljanak el az eszköztől is. mely habár 
saját akaratuk ellen, bár legkisebb befolyással 
is lehetne e kép előidézésére. {Helyeslés jobb felöl.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Csanády 
Sándor! 

Csanády Sándor : Tisztelt képviselőház! 
Sokan állították már a szószéken, valamint az 
irodalom terén, hogy jelen országgyűlés hivatva 
van egy nagy kérdés megoldására: az osztrák ura
lom és a magyar önállósági törekvés között fen-
forgó, végzetszerű küzdelem" hosszú . szenvedés
teljes korszakának befejezésére, s arra, hogy a 
mű, melyet alkotand, talán századokon keresztül 
fog határozni a nemzet sorsa fölött. 

Én ezt nem hiszem; a mű, melyet Deák Fe
rencz képviselő úr, a jobb oldal segélyével, meg
alkotni készül, nézetem szerint nem bir az állan
dóságnak egyetlen elemével sem. Azért lehetséges 
azt most keresztülhajtani, (Ellenmondás a középen) 
de eszközölni, hogy a nemzet vérébe és gondolko
zásába menjen át, nem lehet soha: mert ezredéves, 
alkotmányos életén keresztül, megszokta a magyar 
nemzet, csak oly törvényeknek hódolni, melyek 
törvényes formák között, a törvények alkotására 
nélkülözhetlenül szükséges tényezők közbejötté
vel, a nemzet javára alkottatnak az 179 °/, : 12-dik 
törvényezikk értelmében, mely törvény szavai 
ezek: „Magyarországban és a kapcsolt részekben, 
a törvényhozatal, eltörlés és magyarázat joga, a 
törvényesen koronázott fejedelmet és az ország
gyűlésen törvényesen öszvejött ország rendéit kö
zösen illeti." Kérdem én : van-e nekünk jelenleg 
törvényesen koronázott királyunk, van-e törvénye-
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sen öszvehivott és kiegészített országgyűlésünk? 
En azt mondom, nincsen: mert jelen országgyű
lés nem a törvényes kormány, a magyar felelős, 
független minisztérium által, nem a törvényes hely
hatóságok közreműködésével, hanem az absolutis-
mus egész gépezetének s törvénytelen közegeinek 
segélyével hivatott össze az önkényuralom nyo
mása alatt. De kiegészített országgyűlésünk sin
csen, mert Horvátország, Slavonia, Dalmáczia, a 
határőrvidék és Fiume még meg sem hivattak az 
országgyűlésre. 

Minthogy tehát maga e csonka országgyűlés 
már alapjaiban nélkülözi a törvényes kellékeket, 
az általa alkotandó míí önnön magában hordja a 
megsemmisülés magvait. 

A közösügyi tervezet, már azon alakjában, 
melyet az albizottság megalapított, megsemmisítése 
az ország alkotmányos önállóságának. 

Azon állás, melyet Magyarország a közös
ügyi javaslat keresztülvitele után az osztrák hata
lommal szemközt elfoglalni kénytelen lenne, a 
legnyomorultabb gyarmati állásnál sem volna 
egyéb. 

A nemzet a közösügyi javaslat elfogadásából rá 
háramlandó veszélyt már kezdette fölismerni, mi
dőn a november 17-dikei császári leirat, a birodalmi 
egység követelményeire utalva, azt kívánta, hogy 
a bizottsági javaslatba vétessenek föl oly változta
tások, melyek a beolvasztás felé még* nagyobb lé
pést tegyenek. 

A „Pesti Napló' : erre följajdult; azt mondotta 
a ctászári leiratra, hogy roszabb a rosznál, keve
sebb a semminél: pedig ime a következés megmu
tatta, hogy az nagyon is sok volt, mert alapjává 
lőn a leirat követelményeihez képest átdolgozott, 
és most a ház asztalán lévő javaslatnak. 

A mivel az albizottság! javaslat, a kül-, had-, 
pénz- és kereskedelmi ügyeket illetőleg, Lónyay 
Menyhért, Grorove István, Deák Ferencz, Szentki
rályi Mór és Hollán Ernő urak csodálatos szeren
csével összevágó módositványai következtében a 
nagy bizottságban megbővittetett: az teljesen és tö
kéletesen megfelel a november 17-dikei császári 
pátensnek. (Zaj. Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Nem mondom én, hogy a t. képviselő urak 
ezen pátensből merítették az ösztönt mód ősit vá
nyaik megtételére; csak azt mondom, hogy min
den bizonynyal nagyon független egyéni nézeteik 
bámulatosan összetalálkoztak azon pátens kivána-
taival, mely minden tekintetek fölé a birodalmi 
egység tekintetét, Magyarország beolvasztásának 
tekintetét állította. 

Nem bocsátkozom a javaslat részleteibe ; de 
hogy átalános horderejét megmérhessem, figyel
memet főleg azon pontokra kellett irányoznom, 
melyek mintegy tengelyét képezik azon szekérnek, 

melyre föl akarnak rakni bennünket, hogy a vi
rágzó és legyőzhetetlen osztrák birodalomba be
szállíthassanak. 

Közös lenne, természetesen, és mindenekelőtt, 
a kü lügy ; ezt kivánja a birodalmi egység; és 
mindaddig, mig az osztrák császár és magyar ki
rály egy ugyanazon tagja lesz a most uralkodó 
felséges családnak, a császár és király kétségtele
nül a legnagyobb egyetértésben fogják gyakorolni 
a külügyminiszter kinevezésének és a külügyek 
vezetésének jogát. Ezen jó egyetértés pedig abból 
fog állani, hogy a magyar király egészen megbi-
zik az osztrák császárban, és az osztrák császár 
rendelkezik. 

Csak azt az egyet nem tudom magamnak 
képzelni, hogyan lehessen még azután szó az eu
rópai diplomatiában Magyarországról, ha Magyar
ország képviselő testülete az önállóság leglényege
sebb föltételéről ekkép lemond; hogy pedig a ja
vaslat szerint tökéletesen lemondana, világos főleg 
azon pontból i s , mely a magyar hadsereget az 
osztrák birodalmi hadsereg kiegészitő részévé tenni 
és az osztrák hatalom rendelkezése alá adni ki
vánja. En úgy vagyok meggyőződve, hogv a mely 
ország fegyverereje fölött az ország kormányán 
kivül álló idegen hatalom rendelkezik, azon or
szágnak belső önkormányzati önállósága valóságos 
gúnynál egyéb nem lehet. 

A javaslat fölállítja a leglényegeseb pontokban 
még a pénzügynek, kereskedelmi ügynek, a for
galmi eszközöknek, sőt még a hitelnek is közös
ségét. 

Mi maradna még fen országos önállóságunk
ból , midőn mind ezen oly fontos érdekeink is 
egytől egyig a birodalmi egység igényeinek ren
deltetnek alá ? Nézetem szerint nem sokkal több a 
semminél. 

Engedjenek néhány szót, különösen a hitel 
közösségéről, melynek nevében még az államadós
ságok kezelésére nézve is fölállították a közös
ség elvét. 

Valójában a legjobb időt választottuk arra, 
hogy Ausztriával összeverjük a gazdaságot. A ki 
négyezer millió adósságot tudott csinálni, annak 
sok ügyességgel kell birnia. Én azonban óvakodni 
szoktam az ily ügyes emberek barátságától. 

íme, tisztelt képviselőház, eljutottunk azon 
ponthoz, hogy némelyek az államadósságok elvál
lalását, sőt annak közös kezelését is szükségesnek 
tartják ; de én nem : mert szentesített törvényeink 
értelmében, a magyar birodalom terhére, kölcsönt 
csak törvényesen koronázott király és törvényesen 
öszvehivott, kiegészített országgyűlés együtt ve
hetnek föl; ilynemű kölcsönök pedig a jelenlegi 
osztrák államadósságok között nem lévén, azok 
Magyarországot nem terhelhetik. A közös kezelést 
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illetőleg kivánom megjegyezni, hogy, ha egy pénz
ügyminiszter az osztrák birodalmat az anyagi bu
kás szélére vezethette ebben az ugynevezni szeretett 
egy birodalomban: ha egyszerre három pénzügy
miniszter fog gazdálkodni, e birodalom az anyagi 
megsemmisülés örvényébe merülend okvetetlenül. 

A czél, mely a közösügyi javaslat elfogadása 
által eléretni szándékoltatik, meggyőződésem sze
rint lehetetlen. Már pedig a politikában minden, a 
mi lehetetlen, ha megkísértetik, roppant erkölcsi 
és anyagi károkat okoz, de végtére is megbukik. 

Bach egy német-osztrák egységes birodalmat 
akart teremteni absolutismussal : lehetetlen volt, 
megbukott. 

Sehmerling szintén német-osztrák egységes 
birodalmat akart, oly alkotmányossággal, mely a 
német elem uralmát biztosítsa minden más nem
zetiségek fölött : lehetetlen volt, megbukott. 

Beust és Deák urak (Zúgás a jobb oldalon) 
egy osztrák-német-magyar egységes birodalmat 
akarnak: ez is lehetetlen, ez ismegbukik okvetetle
nül. A közösügyi javaslat tehát olyas valaminek 
támogatására s keresztülvitelére szolgálna, mi lehe
tetlen, s minek sorsa bukás lenne. 

Ha vizsgálom azon változásokat, melyeket a 
közösügyi javaslat politikailag és közgazdaságilag 
maga után vonna, e két szóban foglalom össze: 
absolutismus és állambankrot, mely sors, mely ál
lapot kikerülhetetlen minden oly államokra nézve, 
melyekben nem maga a nemzet rendelkezik pénze 
és vére fölött. 

Minthogy tehát a közösügyi javaslat ke
resztülvitele következtében, nem a nemzetet boldo
gító , önállásunkat, függetlenségünket biztositó, 
hanem ezredéves, milliók vérével szerzett ősi alkot
mányunkat megsemmisítő törvények alkottatná
nak, melyek következtében a personál unió való
ságos reál unióvá alakíttatnék által: kérdem én, ezen 
megaláztatást, országos tönkre juttatást, s alaptör
vényeink megváltoztatását fogja-e a nemzet hosz-

szasan tűrni s belenyugvásával szentesíteni? Én 
nem hiszem. De azt tudom, hogy a kisérlet, mely
nek eleibe nézünk, beláthatatlan bonyodalmakat 
és szenvedéseket vonhat maga után, és mértéklet-
len lesz az áldozatok elnyelésében, különösen azon 
oknál fogva, mert mind azon bajokba és szerencsét
lenségekbe, melyek még Ausztriát érhetik, a kö
zösügyi javaslat elfogadásával Magyarország is 
besodortatik. (Zaj.) 

Uraim! Magyarország jelenleg egy történeti 
dráma színpadául szolgál, mely hat év előtt kez
dődött : hiszik-e önök, hogy ennek már végjele
nete előtt állunk ? Én nem hiszem; én azt hiszem: 
az első felvonás végén vagyunk, mely a történelmi 
fejlődés egy nagy szédítő bebonyolitásával akar 
végződni. Ki merné határozottan állítani, hogy e 
drámának utolsó jelenetei, a közösügyi munkálat 
elfogadása következtében, nem változnak át tra
gédiává ? 

Én tehát, mert nem akarom hazám önállósá
gát, függetlenségét föláldozni; mert nem akarom 
annak Ausztriába beolvasztását elősegíteni; mert az 
ősök vérével szerzett s királyi eskükkel szentesi
tett alkotmányunkat fentartatni óhajtom; mert a 
közösügyi munkálat elfogadásából származható 
szerencsétlenségektől óvni kivánom nemzetemet: a 
közösügyi javaslat elfogadása ellen nyilatkozom 
óvakodván az alkotmány megváltoztatásától, az, 
önállóság megcsorbításától, mert jöhet egy kiegé
szített, törvényes kellékekkel biró, a nemzet valódi 
akaratát tolmácsoló parlament, mely határozottan 
kárhoztatni fogja azt, a mi most a házban történik. 
(Ztigás a jobb oldalon. Helyeslés a szélső bal oldalon) 

E l n ö k : T. ház! Az ülés folyama alatt vet
tem Győr vármegyében, a péli kerületben megvá
lasztott Rónay Jáczint képviselő úr megbízó leve
lét. Az állandó igazoló bizottsághoz fog utasittatni. 

A mai ülést bezárom. A holnapi ülés d. e. 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 y, órakor. 
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CXI. OR!SZA(jrO!S UJJJÍIS 
1867. marczius 27-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Kozák Mihályné kérvénye 1848/9-ben elfoglalt gabonája és pénze megtéritéseért; Dobozy Fe-
Tenczé az Ínségeseknek adandó dohánytermelés engedély iránt; Gvozsgyák Gáboré visszahelyeztetés és kárpótlás iránt; Portörö Jó
zsefé beadott magyar bankjegyei megtéritéseért; Sztakovics Venczelné s érdektársaié adósság kifizettetése iránt; Benedikty Dánielé 
1849-ben kiszolgáltatott golyók kifizettetéseért; törvényjavaslat a honvédek s hátrahagyottaik ellátásáról; törvényjavaslat a politikai 
elitéltek s menekültek ügyében. A 6 7-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József b,, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.; később Festetics György gr., Gorove István, I 
Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla b. \ 

I 
Az ülés kezdődik d. u. 101/i órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésüket folytatni. A tegnapi j 
jegvző'könyv lesz hitelesítendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a már- \ 
czius 26-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo-1 
kat fogom bemutatni. 

Özvegy Kozák Mihályné, kassai lakos, a ma- J 
gyár hadsereg által az 184%-dik évi hadjáratban 
elfoglalt gabonája és készpénze kárpótlása fejében 
255 ftot o. értékben utalványoztatni kér. 

Dobozy Ferencz. Szabolcs községi birtokos, 
a dohánytermelési engedélyt az ínséges községek 
és lakosok részére e f. évre kiterjesztetni kéri. 

Gvozsgyák Gábor, Keresztúr községe volt 
jegyzője, állomásából méltatlanul elmozdítását pa
naszolván , visszahelyeztetését és kárpótoltatását 
kéri eszközöltetni. 

Portörö József az 1849-dik évben magyar 
bankjegyekben beadott 4984 ftért legalább rész
ben kárpótlást kér. 

Sztakovics Venczelné és érdektársai, 14 év 
óta Boór Józsefnél levő 106 ftot és 14 évi kamat 
megfizettetését kérik eszközöltetni. 

Benedikty Dániel, volt csetneki vasgyártulaj
donos, még az 1849-dik évben kiszolgáltatott go
lyókért járó 7442 ft. 97 krt kamatostul kifizet
tetni kéri. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizott
sághoz tétetnek át. 

Néhány perczczel az ülés megnyitása után 
érkezett levél következtében távoznom kell : ennél

fogva Zeyk Károly alelnök urat kérem föl az el
nöki szék elfoglalására. 

Most Markos képviselő úrnak van indítványa. 
Markos I s t v á n : T . ház! Az 184%-dik évek

ben az országot és alkotmányt védő honvédsereg-
ellátása érdekében, a tegnapi napon, a képviseló'-
házhoz egy emlékirat érkezett be. Óhajtottam 
volna, hogy ezen okmány a t. ház előtt fölolvas
tatván, napi rendre tüzetett volna k i ; azonban a 
házszabályok miatt ez nem történhetvén meg, a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatott. Én és elvbará
taim ezen fontos ügyet magunkévá tévén, köteles
ségünknek tartjuk ez érdekben egy indítványt 
tenni, és az erre vonatkozó törvényjavaslatot van 
szerencsém a t. ház asztalára azon kérelemmel le
tenni, hogy fölolvastatván, méltóztassanak kinyo-
matását és annak idején napi rendre kitűzését 
elrendelni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Markos 
István és társai indítványát és törvényjavaslatát a 
honvédek és hátrahagyottaik ellátása iránt.*) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és tárgyalására 
nézve a maga idejében intézkedni fog a ház. 

Még egy másik indítvány is adatott be, a po
litikai elitéltek s menekültek ügyében. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Vidacs 
János és társai indítványát és törvényjavaslatát az 
184y9-ben s azóta elvérzettek, menekültek, elitéltek s 
elkobzott vagyonok iránt.**) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni, s a t. ház 
annak idejében tárgyalása iránt intézkedni fog. 
(Elhagyja az elnöki széket.) 

Zeyk Károly alelnök (elfoglalva n az elnókt 
széket): A 67-es bizottság munkálata fölött folytat
juk a tanácskozást. 

Ocsvay Ferencz jegyző: Huszár István! 
Huszár I s t v á n : T. ház ! Kérdésen kivtil a 

*) Lásd az Irományok 77-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 78-dik számát. 
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jelen országgyűlésnek igen szép, de egyszersmind 
fölöttébb nehéz föladat jutott. Kötelességemnek 
tartom azért a jelen nagy fontosságú kérdésnél 
saját megnyugtatásomra is néhány szóval indo
kolni szavazatomat. (Helyes! Halljuk!) Az 1848-ki 
törvények alkotmányunkat lényegesen átidomí
tották ; sok kérdést azonban részletezni s gya
korlatilag alkalmazni nem maradt idő; föladatunk 
tehát, az akkor letett alapokat beépiteni, s alkot
mányunk helyreállításával a nemzetet jelenlegi 
nyomasztó helyzetéből mielőbb megszabadítani. 
Ha jobbra fordulhat sorsunk, az idő közben tör
tént sérelmeket elfelejthetjük talán; az események 
következményeiből azonban, bármennyire szeret
nénk is, nézetem szerint egészen kibontakozni teljes 
lehetetlenség. Idő közben alkotmányt nyertek a 
lajtántuli tartományok is : oly kérdéseket tehát, 
hol érdekünk az övékkel ugyanazonos, az eddig 
fenállott törvények szerint kizárólagosan a fejede
lemmel többé elintéznünk nem lehet; gondoskodni 
kell tehát kiegyenlítési módokról; mert ha nem 
akarjuk, vagy nem tudjuk megoldani a fölötte 
kényes kérdéseket, akkor Magyarországot és a 
lajtántuli tartományokat ugyanegy fejedelemnek 
alkotmányos formában kormányozni, nézetem sze
rint, teljes lehetetlenség; s valamint fölteszem, 
hogy e teremben a nemzet függetlenségének ro
vására alkudni senki nem akar, úgy viszont al
kotmányos érzelmű nemzetet képzelni sem tudok, 
mely a sok tekintetben vele ugyanazonos érdekű 
szomszéd tartományokban az alkotmány kifejlő
dését akarja lehetetleniteni. (Helyes!) Mig a Laj
tán tul nem volt alkotmány, természetesen nem 
kellettek delegatiók. A sajtótörvényre nem volt 
szükség Gruttenberg előtt. Mindig az idő közben 
fejlődött események alkotnak minden törvénye
ket. Azért a jelen esetben is kell gondoskodni 
módokról: mert ha a szabadelvű, müveit nemze
tekkel haladni, ha az európai viszonyok között 
függetlenségünket s önállásunkat fentartani akar
juk : akkor nem szabad a velünk sok tekintetben 
ugyanazon érdekű szomszéd tartományokat ma
gunk ellen föllazítani. 

Lehetnek az átalakulás körül eltérő nézetek, 
lehetnek aggodalmak is. A 67-es bizottság kisebb
sége által beadott külön vélemény azonban nézetem 
szerint nem egészen következetes. Elvileg elismeri 
ugyan a közös ügyeket, a gyakorlati alkalmazás
ban azonban magát az elvet semmisíti meg: mert 
csak a fejedelem személye és az uralkodó ház iránt 
vállal védelmi kötelezettséget és az uralkodó alatt 
álló tartományokra nem akarja azt kiterjeszteni, a 
mi nézetem szerint se a törvényesség, se^ a do
log természetével meg nem egyeztethető. Én, tisz
telt ház! szivemből kivánnám , hogy egyátalában 
senkivel ne lenne közös ügyünk és hogy Magyar-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

ország egészen független és Európa egyik legha
talmasabb állama legyen. Vannak azonban hely
zetek, melyekben egy törvényhozásnak kizáróla
gosan a szív politikáját követni nem lehet; a leg
szebb theoriákért, ha gyakorlatilag ki nem vihe
tők, nem szabad koczkáztatni a nemzet életét. Fé
nyesen megpróbáltuk, hogy alkotmányos jo
gainkért tűrni , nélkülözni is tudunk; most azon -
ban nézetem szerint a tett órája ütött, a történtek 
után a nép sanyargatásait összefont kezekkel tét
lenül tovább nézni nem szabad; és ha annyi erőt 
és hazafiságot fogunk tanúsítani a cselekvés terén, 
mennyit mutattunk a nélkülözések között, akkor 
a 67-es bizottság véleményéért a felelősséget Isten, 
nemzet és a világ előtt minden tétovázás nélkül 
magamra merem vállalni. 

A 67-es bizottság többségének véleményét 
pártolom és azt a részletes tárgyalás alapjául el
fogadom. (Helyeslés aközépen.) 

D i m i t r i e v i c s MÜOS j e g y z ő : Bernáth Zsig
mond ! 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. képviselőház! Sa
játságos oly törvényhozó képviselőnek állása, mint 
a milyennek csekély magamat is tartom: sajátsá
gos . mert előre látja, hogy akár államtani, akár 
förténettani érveket hoz is föl, ellenébe a rideg, 
a dönthetlen arithmetika tanát fordítják; nem ha
son fegyvert, hanem azt állitják ellenébe, mit meg 
kell neki tanulni, hogy kettő csakugyan kétszer an
nyi mint az egy- De sajátságos más részről azért is, 
mert hiszen miután meg vannak alakulva a pártok, 
tudjuk előre a határozatot, és mégis azoknak, a kik 
kisebbségben vagyunk, azt is tudnunk kell , hogy 
parlamentáris szükségesség az, hogy mielőtt hatá
rozatok hozatnak, kivált ily nagyfontosságú alkot
mányos kérdésekben , akkor az ellenvélemények
nek is szabatosan ki kell fejtetni, hogy komolyan 
megfontolt határozatok hozassanak. Ezen köteles
ség tudata indít bennünket arra, hogy szerény 
véleményeinket a t. ház elé terjeszszük. 

Alázatos nézetem szerint átalános lévén a 
tárgyalás , itt csak is átalánosan kell , hogy szól
junk az előttünk fekvő okmányokhoz. 

Nézetem szerint átalánosságban valamennyi 
okmány, mely a ház asztalára letétetett, két fő 
irányt foglal magában. U g y a többség , mint a 
kisebbség javaslata, sőt a harmadik indítvány is 
azt igyekszik kimutatni , hogy kiindulási pontul 
szolgál az 1723. 1. 2. és 3. t. czikk, és azt igyek
szik kimutatni, hogy magokban e pontozatokban 
is ugyanazon törvény , mely pragmatica sanctio-
nak neveztetik, ezt vette mindenütt zsinórmérté
kül , sőt kinyilatkoztatja az egyik , hogy a javas
lat ezen pontozata elkerülhetlen következménye 
az 1723. 1. 2. és 3. t. czikknek. 

Az első irányról tartom kötelességemnek most. 
11 



•82 CXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marez. 27. 1867.) 

beszélni; a második irányról úgy is a ház szabályai 
szerint nyomban következvén a tárgyalás, akkor 
lesz az ideje hozzá szólani, t. i. a pontozatokhoz. 

A mi az első irányt illeti, el kell mondanom 
szerény véleményemet az opportunitásról, melyre 
oly sokszor történik hivatkozás. Ú g y győződtem 
meg, és úgy tapasztaltam, hogy ezen opportunitás 
itt ben a törvényhozás ezen szentélyében igen is 
helyén van ; csak is itt szabad azt szemügyre ven
ni. Minden törvényeink. melyek halmazzal van
nak, minden eddigi törvényeink bélyegét viselik 
annak, hogy atyáink az opportunitás tekintetét is 
mindenkor figyelembe vették. Az opportunitás— 
nézetem szerint—itt lévén csak otthon, azt kárho-
zatosnak tartom, ha e termen kivül gyakorolta
tik. Kárhozatosnak tartom minden administratio-
nalis végrehajtásoknál, bűnösnek tartom a tör
vénykezési hatóságoknál, illetőleg az igazságszol
gáltatásnál , bűnösnek tartom például az árvák 
törvényszékénél és számvevőszékeknél, bűnösnek 
tartom az egyenes adó kivetésénél és az ujonczo-
zásnál; és így az opportunitásnak sehol egyebütt 
helye nincsen, csak egyedül a törvényhozásban. 
Ha valamit lehetne az opportunitásra rá vetni, ta
lán ez az időköz volna, mely időköz 1865. évide-
czembertől fogva. t. i. mikor az opportunitas igen 
érves okokkal, igen nagyon tudományosan kinál-
tatott , a mai napig sikertelenül elharácsoltatott. 
"Az idő elmúlt, mert ezen opportunitásnak akkor is 
úgy kellett érvényesülni e teremben , mint a mi
lyen opportunitás érvényes ma is. Egyébiránt azért 
is méltóztassanak megbarátkozni itt e teremben 
az opportunitással, mivel máskor is előfordult a 
törvényhozásnál, csak épen más neve volt. Egy-

" szer azt mondták , hogy a körülmények úgy hoz
ták magokkal; máskor azt mondták , hogy a kor 
Trivánja a változásokat; sőt igénytelenközépszerű
ségemnek is volt már része olyan országgyűlési 
tanácskozásokban, hol ezen opportunitást ezen 
ominosus névvel: imperiosa necessitas-nak nevez-

'ték, és csakugyan utilizálták azt. Ez tehát az op-
"portunitás alázatos véleményem szerint. 

Másik észrevételem volna arra, hogy mindig 
hivatkozunk az 1723 év I. II . Ill-ik articulusára. 
Ki kell nyilatkoztatnom a tisztelt ház előtt, hogy én 

•\az -I 723.1. II . III . articulusokat, mint szikla alapját, 
- ugy nézem alkotmányunk oszlopának. A hány

szor valami magyarázatok adatnak elő, mindig 
bizonyos neme a komolyságnak lepi meg lelkemet, 

^inindig" eszembe jut Horácz azon verse, melyet a 
'szerencsé istenasszonyához írt, midőn könyörgött, 
""kímélné meg a római köztársaságot. Ezeket mondja : 

'• . " '. ~ • "; „Injurioso ne pede proruas 
í"^ "*T.";;i-''i:r * -'• Stáiitem coluiimam." 

Azok a magyarázatok igen sokfelé vezethet-
' 'nek. 'Példa -vött rá, hogy avatottak és avatatlanok 

a törvényekről könyveket írtak, a mely köny
veket azután vissza kellett torolni, és hála Is
tennek , hogy volt a ki visszatorolja. Hanem 
a magyarázat minket is megtanított ar ra , hogy 
mi nekiálltunk és kibetűztük a törvényeket. 
O ugyan kibetűzte azt, hogy az 1723. I. II . III . 
t. ez. két oldalú szerződés a felséges ausztriai ház 
és Magyarország között. De mi kibetűztük azóta 
azt i s , hogy ezen szerződésben még a határ , 
az idő is ben van , mert a Il-ik t. ez. 5. 6. 7. 
§§-ban ben van , hogy a személyek s azok utó
dai kihaltáig tart, stb. És így ott állunk, hogy 
most azt kellene kérdezni: miránk nézve tart-e 
bizonyos ideig a törvény hatása, vajon azokra 
tart-e, a kik azon törvényekben megemlíttetnek ? 
Említtetnekpedig azon törvény czikkekben ő felségé
nek, az ausztriai háznak külső országban lévő örökös 
tartományai ezen szavakkal: „in et extra Germa-
niam sitis provinciis," és a törvényben Ausztriá
ról egy szó sincs, hanem igen is van csak az auszt
riai házról. Méltán kérdezhetném , hogy áll-e ra
jok nézve, vagy nem áll ezen törvény ? Mert ha 
nem áll ezen törvény, jogos kívánságunk az, hogy 
1-ször jelentsék k i , miszerint ők is épen úgy kö
telezve vannak azon törvénybeli időhöz és uralko
dó családhoz, mint mi , s ekkor volna helye az 
egyezkedésnek. Mert különben hogy áll az előt
tünk levő, a királyi trónbeszédben elmondott pro-
positio ? XJgy áll. hogy eddig Magyarország és 
ő felsége között kötés volt, a mely kötés két olda
lú volt; most változott a viszony, mert az ausztriai 
tartományok is alkotmányt kaptak: s így ebből 
az következik, hogy a két oldalú szerződésből há
rom oldalú készíttessék. Én megvallom, nem vol
nék akkor ettől idegen, hogy tényező legyek en
nek elkészítésében, ha hatalmamban volna; ámde 
azt hiszem, nincs hatalmamban. Vajon, kérdem, 
tisztelt ház! hogy ha nekünk nem volna száza
dos alkotmányunk, hanem csak épen most ki-
náltatnánk meg azzal, hogy alkossunk egy uj al
kotmányt , vajon jól esnék-e nekünk, ha egy har
madik azt mondaná : „Megállj , barátom ! te elké
szítetted az alkotmányt, megalkudtál királyoddal, 
hanem még előbb vess számot mivelünk?" (He
lyeslés bal oldalról.) Ez oly körülmény, mely engem 
annak kijelentésére késztet, hogy én nem kíván
kozom abba beleavatkozni, minő föltételeket szab
nak a magok alkotmánya elkészítése alkalmával. 
Ez az észrevételem az 1723. 1. 2. és 3. t. czikk-
nek érvényesítésére átalánosságban véve. 

Most a módozatról szólok, t. i. a delegatiók-
ról. Erről átalános észrevételeimet elmondom. 
(Halljuk!) Tudva van , hogy minisztériumunk 
megalakult és hogy működését meg is kezdette és 
hogy mindnyájan készségünket mutattuk ki, hogy 
segédkezet nyújtsunk neki működése megkezdésé-
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hez és folytatásához. Már most, miután felelős mi
nisztériumunk van, csak bámulhatok azon, ha akad 
valaki, ki azt mondja: e mellé a minisztérium mellé 
kell nekünk még egy delegatió, mely utasitás nél
kül , felelősség terhe nélkül végezze el azt, mit mi
nisztériumunk elvégezhetne. Én a delegatiók in
tézményét nem tekintem másnak, mint miniszté
riumunk iránti bizalmatlansági szavazatnak és soha 
arra szavazni nem fogok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horváth Lajos ! 
Horváth L a j o s : T. ház! Oly igen előre ha

ladt már a tanácskozás, annyira kimerittetett a 
tárgy, hogy azt uj oldalról megvilágítani képes 
nem vagyok; ha mégis élni kivánok kivételesen a 
szólás jogával, az onnan van. mert oly rendkívül fon
tosnak tartom az eldöntendő kérdést, s oly nagynak 
az azzal összekötött felelősséget, hogy szükséges
nek látom indokolni szavazatomat. Csak ennyit tűz
vén ki föladatomul, igen rövid leszek, hogy önök 
becses türelmét mértéken tul ne vegyem igénybe. 

En, tisztelt ház, nem oszthatom azon haza
fiúi aggodalmat, mely a többségi munkálatban 
állami önállóságunk és függetlenségünk lényeges 
csonkítását szemléli. 

En e munkálatot nem az eszményi tökély, 
vagy a régi magyar politika tiszteletreméltó ha
gyományai szerint, hanem a magyar alkotmány, 
a birodalmi kapcsolat, s a politikai czélszerüség 
együttes szempontjából bírálom és ítélem meg; s 
úgy találom, hogy e munkálat a nemzetet való
sággal megillető s általa tényleg gyakorolt egyet
len egy alapjogot sem áldoz föl, sőt ujakat bizto
sit : úgy találom, hogy az, ha nem éri is el a tö
kély netovábbját, de megfelel a jelen idők és vi
szonyok kívánalmainak, s mint ilyen gyakorlati 
értékkel bír; úgy találom, hogy nem csak ki nem 
zkcja, de sőt biztosítja államéletünk fejlődésének 
s megszilárdulásának föltételeit és lehetőségét. 
(Helyeslés a középen.) 

Ha tabula rasa állana előttünk, ha decretálni 
lehetne Magyarország számára egy teljesen kielé
gítő helyzetet és alkotmányt, első lennék, ki azt 
elfogadnám. Ámde mindez nem áll hatalmunk
ban, s a létező viszonyokat megszüntetni képesek 
nem vagyunk. Nekünk azon korlátokon belül kell 
mozognunk, melyeket alkotmányunk és a sanctió 
pragmaticából folyó birodalmi kapcsolat kijelöl 
és megszab. 

Minden kísérlet, mely e korlátokon túl ke
resné a megoldást, s minden elmélet, mely számba 
nem venné a változott viszonyok kívánalmait, kü
lönösen pedig nemzetünk szellemi, anyagi és nu-
mericus erejét: koczkáztatná eddigi vívmányain
kat, hátráltatná az ezer meg ezer sebtől vérző haza 
fölüdiilését, s a kétes jövő esélyeinek tenné ki 
ügyünk diadalát. (Üyy van! a Középe n.) 

I ly válságnak én nem merem kitenni nemze
temet, mert ágy vagyok ón is meggyőződve, hogy 
a hatalom nyomásán kivül, más és nagyobb ve
szélyek is fenyegetik nemzetünket : fenyegeti a 
continensen észlelhető az a lázas állapot, mely uj 
elméleteket keres és állit föl, s nem sokat törőd
vén a kisebb nemzetek legitim jogaival, a dolgok 
uj rendé után sóvárog. 

Ki bírná azt meghatározni, hogy minő sze
repkört jelölt ki számunkra a gondviselés? I)e bár 
mi legyen is beírva a sors könyvébe, előttem élet
kérdésnek látszik az, hogy megmaradjunk állami 
szervezetünknek birtokában ; azt pedig csak a töb-
ségi munkálatra fektetett teljes kibékülés által ér
hetjük el. 

Igen is, mi meg akarjuk óvni e hazát egy 
ujabb válság veszélyeitől, de koránsem azért, 
mert az azzal összekötött szenvedések a haza egyes 
polgáraira, tehát ránk nézve is kényelmetlenek, 
hanem azért, mert egy ujabb válság könnyen vég
veszélybe dönthetné magát a hazát. 

A ki ezt nem hiszi, sőt az ellenkezőt hiszi; a 
ki talán úgy vélekedik, hogy Königgratz megvál
toztatta jogaink és követeléseink mértékét; a ki 
úgy van meggyőződve, hogy a magyar nemzet, 
szervezetlen állapotában is, képes volna betölteni 
helyét, s teljesíteni európai missióját: az csak kö
vetkezetesen és saját szempontjából helyesen cse
lekszik, ha átalában semmit sem akar; vagy oly 
megoldást javasol, melyet a hatalom már csak 
azért sem fogadhatna el, mert gyakorlati értékkel 
nem bir, a mennyiben épen azt a kérdést nem 
oldja meg, a mit megoldania kellene, a közös vi
szonyok alkotmányos kezelésének kérdését. 

Természetesnek találom tehát azt , hoe'y a 
többségá munkálat, különösen annak a közös 
ügyek kezelésére vonatkozó része a ház egy részé
nél élénk roszah kisebbségi munkálat élénk 
magasztaláéra talál. Ez, uraim, nem a hazafiság-, ez 
a politikai érzék és a fölfogás dolga, mely az itélö 
és képzelődő tehetség erejéhez, és a politikai mű
veltség és látkör arányaihoz képest, e teremben is 
nagyon különböző. Hány független és jó hazafi 
szivét futotta át szent borzalom, hány ember hitte 
a dolgok vég veszedelmét 1848-ban. midőn a jelen 
század egyik legnagyobb szónoka, amaz emléke
zetes szavakat hangoztatta: „emeljük föl politi
kánkat az események színvonalára." Az ország 
rendéi fölemelkedtek az események színvonalára. 
s néhány nap alatt, világos törvényeink ellenére, 
Magyarország aristokratikus ódon alkotmányát 
átalakították demokratikus modern alkotmánynyá. 
És Magyarország még mindig áll ; a nemzet nagy 
többsége ma is a 48-ki törvényekben keresi egye
düli üdvét, s a fejedelem visszaálhtotta azokat e 
napokban. Akkor az emelkedett politika abban 

11* 



84 CXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 27. 1867.) 

állott: megérteni az idő intő szózatát, s megalkotni 
a 48-ki törvényeket; most abban áll : megérteni az 
idő intő szózatát, s egy becsületes béke által biz
tosítani a 48-ki törvényeket. (Helyeslés a középen.) 

Nem vagyok szerelmes a delegatió intézmé
nyébe ; de hosszasan gondolkodván a kezelés mó
dozatairól, arra a megnyugtató meggyőződésre 
jutottam, hogy a közös ügyek kezelésének, s az. 
idő közben alkotmányosakká vált lajtántuli népek
kel való kikerülhetlen érintkezésnek, ez idő sze
rint, ez az egyetlen kivihető alkotmányos módja. 
Sajátságos, sőt páratlan intézmény ez kétségkívül, | 
de sajátságos és páratlan a helyzet is, a miben va
gyunk. E g y kísérlet ez, mint majd minden a poli- i 
tikában, melynek életképességét és értékét a ta
pasztalás határozza meg. Ha czélszerütlennek és \ 
•alkalmatlannak bizonyulna be az idők folyama-
*ban, kétségkívül megváltoztatná azt a viszonyok
nak ép azon hatalma, mely most létrehozza. Addig 
nincs okunk félni a megrendült, s velünk külön- j 
ben is kibékült hatalom nyomásától, s az összeol- í 
vadas veszélyétől, mert állami önállóságunknak s ; 
;a szabadságnak annyi életrevaló elemeit s biztosí
tékait foglalja magában e munkálat, hogy ha a 
personalunió reálunióvá nőné ki magát, annak okát 
nem a delegatió intézményében, nem a többségi 
munkálat állapitmányaiban kellene keresni, ha
nem a nemzet erkölcsi sülyedésében, mely jogait, 
a szabatosan körülirt jogokat megvédeni nem vala 
képes. (Helyeslés a jobb, ellenzés a bal oldalon.) 

Ne is tulajdonítsunk, tisztelt ház, a szerződé
seknek és egyes intézményeknek nagyobb fon
tosságot, mint a mennyit valósággal megérdemel
nek. (Halljuk!) 

Sok örök életre szánt szerződést törölt el, vagy 
módosított napjainkban a viszonyok hatalma; sok 
intézmény nem tette azt a szolgálatot a szabadság
nak, a mit tőle alkotói vártak. 

Én részemről a szabadságnak legfőbb bizto
sitékát nem a szerződésekben és egyes intézmé
nyekben keresem, hanem keresem a népek erköl
csi erejében, a nemzeti öntudatban, a jognak erős 
érzetében: a közérzületben. 

Hol erősen kifejlett a közérzület. ott a sza
badságnak egy-egy erős vára van minden egyes 
polgár családi tűzhelyénél, ott a nép tűr, szenved, 
kér, követel és cselekszik, s ha elviselhetlenné vált 
a hatalom nyomása, jogaiért a síkra száll, a torla
szokra tör, s megdicsőül a csatamezőn és a vérpa
don. (Tetszés.) 

Az ily erős közérzület kifejléséhez idő és esz
közök kívántatnak; időre és eszközökre van ne
künk is szükségünk: s mind a kettőt megadja a 
többségi munkálatra fsktetett őszinte kibékülés, 
melynek védszárnyai alatt, legalább a hatalom 
részéről, háboritlan élvezetében maradhatunk a 

parlamentális kormányzatnak, a törvényhozó ha
talom gyakorlásának, helyhatósági intézményeink
nek, s a szabad sajtónak, a szabadság megannyi 
hatalmas eszközeinek. 

Ily előnyöket, ily kilátást nyújtván szá
munkra az őszinte kibékülés, egy perczig sem vo
nakodom attól, hogy annak érdekében, a sanctió 
pragmaticából folyó jogaink és kötelességeink, s az 
1848-ki törvényekben érintett, de körül nem írt 
közös viszonyok, a többségi munkálat elvei sze
rint, szabatosan formuláztassanak. 

Bajainknak egyik leggazdagabb forrását ed
dig is abban szemléltem, hogyjogaink és köteles
ségeink arányaira nézve különböző nézet uralko
dott Lajtán innen és Lajtán tul, s mig' az egyik fél 
oda kényszeríttetett, hogy megtámadott alkotmá
nyának s nemzetiségének biztosítékait mereven 
követelje, a másik fél, a birodalom veszélyezett 
nagyhatalmi állásának s a lajtántuli népek veszé
ly ezett államéletének ürügye alatt, legszentebb jo
gaink sérelmével, a kötelezettségek egész, új": rend
szerét állította föl. 

A többségi munkálat e visszás helyzetnek,, e 
káros viszálynak akar véget vetni, s nemhogy az 
alkotmányt föladná s a persona! unió elvére fek
tetett viszonyokat megváltoztatná, de sőt gyakor
lati módot nyújt arra nézve, hogy a 48-díki vív
mányok holt betűk ne maradjanak; hogy alkot
mányunk ne csak a papiron létezzék, hanem való
sággal éljen ; hogy áílaméletünk szabadon fejlőd-

i hessék, s a trón és birodalom megszilárduljon. 
Uraim ! Midőn képviselőkül megválasztat

tunk, azt mondotta nekünk a nép: „Ne vágjátok 
i ketté a csomót, hanem oldjátok meg azt, s kösse
t e k — halehet — becsületes békét." íme a többségi 
munkálatban meg van oldva a csomó, egy becsü-

i letes békének alapja van formulázva. Én nyugodt 
| lélekkel fogadom el azt. (Elénk helyeslés és éljenzés 
í a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Ragályi Fer-
; dinánd! 

Ragályi Ferdinánd: T. ház! Én is a sanc-
! tió pragmaticán kezdem, hiszen ez már csaknem 

chablonszerü ; de ne ijedjenek meg, nem fogok vele 
sokáig bibelődni,mert ha valamely tárgygyal valaki 

í sokáig bíbelődik, könnyen úgy járhat, mint Pest 
i város egyik érdemes képviselője, ki nekünk azt 
; mondja, hogy a mi okoskodásunk hasonlít a Lust-
| kandiéhoz; pedig én hittem azt, hogy beszédének 
I nagy részét Lustkandlból idézi. (Derültség.) A 
pragmatica sanctiónakazon definitiójára nézve,hogy 
ez két oldalú szerződés, stb., tisztában vagyunk. 
De az már nem fér a fejembe, hogy midőn az egyik 
szerződő fél a szerződés keltétől fogva szerződési kö-

i telességeit sohasem teljesítette, a másik fél azt 
i mondja, hogy ezen szerződés a hazára nézve nagy 
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szerencse; és nem csak ezt mondja, hanem ezen 
szerződésbe oly magát terhelő kötelességet akar 
beeró'szakolni, vagy belőle kierőszakolni, a mely 
azon szerződésben nincs. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mellesleg legyen mondva, eszembe jut itt a 
történelemből egy korszak, midőn a transsubstan-
tiatió csaknem egész Európát foglalkoztatta. (Köz
beszólás : Nem értjük!) Mondom: transsubstantia-
tió. Kaposvár érdemes képviselője azt monda, 
hogy benne van ; én azt mondom, hogy nincs ben
ne ; a javaslat pedig a helyett, hogy „alatta" vagy 
„fölötte", azt mondja, hogy nincs ugyan benne, 
hanem annak kifolyása vagy következménye. (Aía-
lános derültség.) 

Budaváros érdemes képviselője — tüzetesen 
mondom, hog}^ Budaváros képviselője, mert jobban 
szeretem, hogy a minapi beszédét Buda város kép
viselője mondta, nem pedig a közoktatási minisz
ter — mondom, Buda érdemes követe azt mondta, 
hogy elődeink eszélyesen tették, hogy a nyugattal 
szövetkeztek, és ebből következtetést vont mostani 
teendőinkre. Erre, igaz, hogy képviselőtársunk Mo-
csáry megfelelt; de minekutána Pinczehely érde
mes képviselője ezt megint ismételte; sőt Pest város 
egyik érdemes követe világosan ki mondotta, hogy 
a történet igazolta annak helyességét, hogy I. Fer
dinándot királylyá választotta Magyarország: en
gedjék meg nekem, hogy én is ismétlésbe bocsát
kozzam. Nekem, mióta a történetet tanulmányozom, 
erős meggyőződésemmé vált, hogy Magyarország 
szerencsétlensége onnét datálódik, midőn legelő
ször a nyugattal szerződött, és azt hiszem, hogy több 
istentelenséget még az ozmán sem követett volna 
el rajtunk, mint a mennyit ezen szerződésben Is
ten kegyelméből szenvedtünk. (Derültség.) 

Szabadszállás érdemes képviselője Magyaror
szág állapotát egy diótörőben lévő dióhoz hasonlí
totta. Magyarország költői eddig azt tartották föl
adatuknak, hogy a nemzetet minden jóra, szépre, 
nagyra buzdítsák és lelkesítsék. Én nem tagadom, 
hogy a költőnek ne legyen szabad le akarni han
golni hazáját, mert hiszen a költőnek minden sza
bad ; (Derültség) de hogy az aztán jó-e ? az más 
kérdés. 

Pest város egyik érdemes követe fölhozta 
Lengyelország sorsát. Bátor vagyok az igen t. kép
viselő tírtól azt kérdezni: hogy esett volna neki, 
ha úgy a Bach ideje alatt egy más ország képvi
selője a meleg vérüeket arra figyelmeztette volna, 
hogy: Nézzétek,mi történt Magyarországban, midőn 
épen szabaddá, függetlenné akart lenni: meghalt 
úgy hogy soha se támadjon föl — ? Soha! Pedig 
ezen következtetés épen úgy jogosult lett volna, 
mint jónak látta a t. képviselő úr Lengyelország 
sorsát előttünk föltüntetni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Még egy átalános megjegyzésem van ezen vita 
folyamára. 

Több képviselő' úr, a többek közt Buda város 
egyik érdemes képviselője, és aztán Győr város 
érdemes követe oly szavakat és kifejezéseket hasz
nált, melyek eddig a magyar alkotmányos szótár
ban nem foglaltatnak, és azon szótárba valók, me
lyet csak azután kell elkészíteni, midőn ezen javaslat 
törvenynyé vált. (Derültség.)Ilyenek:öszbirodalom, 
közbirodalom, egy hajóban való evezés, hogy Ma
gyarország kiegészítő része az osztrák monarchiá
nak, stb. T. képviselők! Én ezt rósz politikának 
tartom: mert lehetnek olyan pessimisták, kik ezen 
javaslatot az első lépésnek tartják az oda jutásra, 
hová menni nem akartunk és hová — fölteszem — 
a magyar kormány sem akar tenni; de ezen sza
vak minden esetre nem alkalmasak arra, hogy a 
kétkedők más nézetre téríttessenek. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

És most, t, képviselőház! szavamat akarván 
beváltani, a nyitraikerület érdemes képviselőjének 
azon múltkori fölhívására akarok válaszolni, hogy 
a kinek ezen javaslat nem tetszik, mondjon jobbat. 
(Halljuk!) A jobb mondás szerintem az, hogy ezen 
javaslatra nem volt semmi szükség, fBal felöl: Igaz ! 
Jobb felöl derültség.) Tudom az ellenvetést. (Zaj. 
Halljuk!) Tudom az ellenvetést, hogy ez már idő
utáni, hogy ezen javaslat a képviselőház többségé
nek akaratából van előttünk; de mit tehetek én 
róla, (Derültség) hogy csak később vettem észre, 
hová vezet jóhiszeműségem. Es most nem köteles-
ségem-e figyelmeztetni másokat is azon veszede
lemre, melvet én meggyőződésem szerint látok? 
(Halljuk!)" 

Szerintem ezen javaslatra se jogilag, se logi
kailag nem volt szükség. Jogilag nem volt szük
ség, mert az 1848-diki törvényekkel az ország nem 
csak meg volt elégedve, hanem azok védelmében 
csaknem elvérzett. (Fölkiáltások a középen: Epén 
ezt nem akarjuk! Derültség.) A mi ezután követke
zett, az a történelemre tartozik: 1861-ben az egész 
ország követelte az 1848. törvények egészben hely
reállítását; (Fölkiáltások a középről: Most is azt akar
juk l) a képviselőház kijelentette, hogy mindaddig 
semmi oly működésbe nem bocsátkozik, melynek 
törvényhozás, vagy törvényváltoztatás volna czél-
ja, mig az egész alkotmány és igy az 1848. tör
vények is egészen visszaállítva nincsenek. Mal
most az a kérdés : vissza van-e állítva az alkot-

; mány ? Szerintem nincs. Mert kérdem Pestmegye 
I érdemes képviselőjét . . . (Fölkiáltások: Városa !) 

Bocsánatot kérek, de mindig összetévesztem, és azt 
hiszem, hogy most is Pestmegyének követe, pedig 
e kettő közt nagy a különbség. (Derültség; bal felöl 
zajos tetszés.) Kérdem tehát Pest város egyik érde
mes képviselőjét, hogy a hadügy és pénzügy ér-
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vényileg ugy van-e már elismerve, mint azt az 
1848. törvény kívánja? Kérdem ezt azért, mert 
azt méltóztatott mondani, hogy elég az alkotmány 
helyreállítására az, ha a törvény érvényességét el
ismerik. Tehát ismételve kérdem : érvényességénél 
fogva úgy állnak-e ez ügyek, mint az 1848. tör
vények rendelik ? Azt mondom : nem ! 

De logikailag sem volt a javaslatra semmi 
szükség: mert kérdem Buda városa érdemes kép
viselőjét, (Derültség) nem azt követeli-e a logika, 
hogy előbb joróbáljuk meg azon törvényeket, me
lyeket magunk hoztunk és melyeket jóknak talál
tunk, és csak azután csináljunk másokat, vagy vál
toztassuk meg azokat, ha a gyakorlatban hibásak
nak találtatnak — ? 

Az 1848. törvényre, a külügyre nézve, azt 
méltóztattak mondani, hogy kevés, hogy nincs 
benne elegendő provisió; én pedig azt hiszem, nem 
az volt baja az 1848. törvénynek, hogy kevés, ha
nem az volt a baja, hogy sok. (Zajos derültség.) 
Azok, kiknek sok volt, nem akarták megtartani, 
és innen eredt az egész baj. [Zajos derültség) 

Ha pedig, t. képviselőház, valaki azt mond
ja , hogy a körülményeket tekintetbe kell vermi, 
hogy a kiéhezett ország nagy része követelte a 
kiegyenlítést; a kiegyenlítést pedig más utón nem 
lehetett elérni: ez nem érv a javaslat szüksége mel
lett, hanem inkább vád a jelenkor jelleme ellen, és 
annyit tesz , hogy mig elődeink , kortársaink 
meg is tudtak halni az alkotmányért, mi már tűrni 
sem tudunk tovább érette. (Helyeslés a hal ol
dalon.) 

Ha pedig az opportunitás szempontjából in
dult ki a 6 7-es bizottság többsége, azt, bár nem he
lyeseltem, de értettem Szadováig; Szadova után 
nem értem, mert az opportunitás politikája kizárja 
a lovagiasságot. (Balról: Igaz! Elénk ellenmondás a 
közeliről.) 

De, t. ház, ha ezen javaslat annak idejében, a 
koronázás után tétetett volna is elénk, akkor sem 
pártolnám, mert a mellett, hogy föladja alkotmá
nyunknak lényegét, a személyes kapcsot, se ne
künk, sa a lajtántúliaknak nem használ. Mondani, 
t. ház mindent lehet; (Elénk helyeslés a középen) 
de, Logy két ország, mely legfontosabb ügyeit, a 
milyen a pénz- és hadügy, együttesen és folyto
nosan kezeli , hogy ott nem volna más, mint 
csak személyes kapocs: megvallom, ez előttem kép
telenség. Igaz, Pest város érdemes t. képviselője 
azt monda, a törvényben nincs személyes kapocs. 
Megengedem, hogy az nincs benne; de, mint ma
ga is monda beszédében, 1861-ben és az azutáni 
főuratokban az 1715. 1723. és 1791-diki törvé
nyeket mindig ugy magyaráztuk, hogy az nem 
más, mint személyes kaj>ocs. Igen csodálkozom te

li át, miért mondja mc&t a t. képviselő úr azt, hogy 
a törvényben nincs személyes kapocs. 

Azt mondám az elébb, hogy se nekünk, se a 
lajtántúliaknak nem használ ezen javaslat. 

Minden ország jólléte leginkább finaneziájá-
tól és biztonságától függ. 

Hogy áll az osztrák pénzügy, azt nem fejte
getem, mert itt a tények szólnak. Csak egy más 
megjegyzésem van: van ezen pénzügynek egy el
harapódzott rákja, a melyet szerintem csak kivá
gás által lehet gyógyitani. Kérdem: van-e segítve 
az osztrák pénzügyön ezen javaslat által, mely ha 
törvénynyé válik, mienk is leend ? Teljességgel 
nincs. A különbség csak az, hogy a mit eddig az 
absolut hatalom csak kölcsönnel tudott fedezni, 
azt az alkotmányos párt sem fogja tudni fedezni, 
a mit eddig az absolut hatalom kierőszakolt az 
egyesek zsebeiből, azt a delegatiók is igénybe fog
ják venni. (Ugy van! a bal oldalon.) 

A biztonság kétféle: belső vagy külső. A bel
ső biztonságról nem szólok, mert ennek fejtegetése 
nem időszerű. A külbiztonság leginkább jól ren
dezett hadseregtől függ. Hogy miképen áll az 

i osztrák hadsereg', azt sem fejtegetem, mert iít is a 
tények szólnak; csak annyit mondok — a mi már 
emlitve is volt — hogy meggyőződésem szerint 
mindaddig, mig a magyar hadsereg tökéletesen 
elkülönítve nem lesz, a magyar fegyvereknek nem 
lesz meg azon élessége , melyet eddig annyiszor 
tanúsított a történelem. Mert hogy egy hadsereg 
tudjon és akarjon is győzni, annak tudnia kell azt 
is, hogy mit véd. A magyar hadsereg pedig csak 
akkor fogja tudni, hogy mit véd, ha a magyar al
kotmánynak fölesküdött őre leend, és akkor remé
lem, meg fogja védeni nem csak a magyar király 
jogait, hanem meg fogja védeni az osztrák császár 
hatalmát is, mert midőn annak hatalmát védi, nem 
fogja háborgatni azon aggodalom, hogy azzal 
egyszersmind Magyarország alkotmányának sírját 
ássa meg. (Igaz! balról.) 

De nemez a fő ok, t. ház, a miért én a többség 
javaslatát nem pártolom. A fő ok az, hogy, ha e 
javaslat törvénynyé válik, az más természetű tör
vény lesz, mint mindazon törvények, melyek ed
dig Sz. István birodalmában hozattak. Mert. ha 
eddig valamely törvény gyakorlat által helytelennek 
nyilvánult, az országgyűlés többsége a magyar ki-
rálylyal azt megváltozíathatá. Most azonban ez
után a kisebbség — melynek ezen javaslat nem 
tetszik — híjába törekszik többségre, híjába tö
rekszik kormányra, mert még akkor sem lesz ha
talmában megváltoztatni, ha egy harmadik azt 
mondja rá, hogy vető. És így a kisebbség azon 
dilemmába van szorítva, hogy vagy messziről néz
ze a veszedelmet, melynek szerinte a haza megy, 
vagy, mivel ezt jóravaló polgár nem teheti, várja. 
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keresse az alkalmat, hogy ezen alapot rend és tör
vényen kivül megváltoztassa. És ha Miskolcz vá
rosának képviselője azon szempontból indult ki, 
hogy Magyarország a rázkódásoknak ki ne legyen 
téve, könnyen megtörténhetik, hogy midőn aCha-
rybdist akarja kikerülni a Scyllába esik. 

Én e javaslatot idő előttinek, merésznek és ve
szélyesnek tartom, s ennélfogva ellene szavazok. 
(Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horvát Boldizsár 
igazságügyminiszter! 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt képviselőház! Az előttünk fekvő javasla
tok megitélése körül a törvényhozó testület nem 
foglalhat el más kiindulási pontot, mint azon alap
szerződést , a mely a nemzet és a fejedelemi ház 
közt 1723-ban keletkezett, amelylyel nemzeti éle
tünknek egy uj korszaka vette kezdetét, és a mely 
nemzeti követelményeinknek azóta mindig alapjául 
szolgált. A czél, melyet elérni óhajtunk, most 
sem lehet más , mint a mi volt eddig, t. i. a prag-
matica sanctióban foglalt jogok és kötelezettségek 
kölcsönös biztosítása. 

Ú g y hinnők tehát első pillanatra , mintha a 
vita eldöntése azon kérdéstől függne: mik azon jo
gok és kötelezettségek, melyeket a pragmatica 
sanctió tartalmaz? Miután pedig e téren nézeteink 
csekély eltéréssel találkoznak, szinte csodálni le
hetne , hogy vitáink e tárgy fölött oly hosszúra 
nyúltak. Az én fölfogásom szerint azonban az ügy 
sarkpontját, a vita magvát egészen más kérdés 
képezi. A szerződő felek helyzetében az idő és vi
szonyok néha oly lényeges változást idéznek elő, 
a mely lehetetlenné teszi, hogy a régi jogok gya
korlására és a régi kötelezettségek teljesítésére 
ugyanazon mód követtessék , a mely eredetileg 
megállapítva volt; a midőn tehát épen azért, hogy 
a régi jogok és kötelezettségek továbbra is fentar-
tassanak és biztosítassanak, a szükségnek azon 
követelménye áll elő, hogy a jogok gyakorlására 
nézve új mód, uj alakzat állapíttassék meg. Ily eset 
beálltával. ily körülmények között, az új mód, az 
új alakzat megtagadása nem volna egyéb , mint 
az eredeti szerződés czéljának meghiúsítása; nem 
volna egyéb , mint az alapszerződésnek, ha nem 
is világosan kijelentett, de mindenesetre tényle
ges fölmondása: a mit mi, úgy hiszem, nem akar-1-
hatunk. (Helyeslés.) Ismétlem. az én fölfogásom 
szerint az ügy merituma itt fekszik , azon kérdés
ben tudniillik : vajon nem keletkezett-e helyzetünk
ben idő közben oly lényeges átalakulás, a mely 
parancsoló szükséggé teszi, hogy a régi jogok 
gyakorlására és a régi kötelezettségek teljesítésé
re új módról, új alakról gondoskodjunk? 

Én szorosan ezen kérdéshez akarok szólani. Mi
előtt azonban e téren megindulnék, egy kis kitérést 

kell tennem, hogy két téveszmét említsek föl, ame
lyekből eddig is igen sok balkövetkeztetés eredt. 

Az egyik téveszme az , mintha a pragmatica 
sanctió oly szerződés volna, a melyet a magyar 
nemzet csak saját királyával kötött. Ez nem áll. 
Mert a pragmatica sanctióban őseink nem csak sa
ját királyukkal, hanem a közös fejedelem szemé
lyében egyúttal az örökös tartományok urával is 
szerződtek. (Ellenmondás a bal oldalon. Halljuk! 
Halljuk!) Ha őseink a pragmatica sanctióban csak 
saját királyukkal léptek volna szerződésre, akkor e 
szerződés a magyar király és a magyar nemzet 
közötti jogviszonyok szabályozásán túl nem ter
jedhetett volna. Ámde a szerződésben a közös fe
jedelem számára oly országok birtoklása is biz
tosítva van, a melyek nem tartoznak a magyar 
korona kapcsolatához, és viszont ezen szerződés
ben a nemzet számára oly országok támogatása 

[ is biztosítva lett, a melyekről a magyar király 
nem rendelkezhetett. Világos tehát, hogy ezen 
szerződésben a közös fejedelem nem csak mint 
Magyarország királya, hanem úgy is szerepel, 
mint az örökös tartományok ura. (Helyeslés) 

A másik téveszme, a mely ezzel kapcsolatban 
áll, az, hogy a pragmatica sanctióhoz az örökös tar
tományok népeinek semmi közük sincs. Kétség
telen ugyan, hogy e szerződés alakilag csak a ma
gyar nemzet és a közös fejedelem közt jött létre. 
Őseink akkor az örökös tartományok népeivel 
nem is szerződhettek volna, mert azok az abso-
lut uralkodónak miüden politikai jogokból kizárt 

í patrimoniumát képezték. De szintúgy tagadhatat-
j Tan, hogy e szerződés köztünk és az örökös tar

tományok népei között is, az uralkodásra hivatott 
fejedelmi ágak kihalásáig, oly viszonyt hozott létre, 
a mely minden esetre szorosabb annál, a mely 
egymástól teljesen független nemzetek közt fen-
állani szokott. Nagyon roszul hangzanék az épen 

| mitőlünk, ha ezen tényt tagadni akarnók. Nagyon 
I roszul jellemezne az egy alkotmányos nemzetet, 
• ha hangsúlyt fektetne arra, hogy azon szerződés, a 
1 melyet a fejedelemmel kötött, nem terjed ki azon 
í népekre is, a melyeket a fejedelem képviselt. (He

lyeslés.) E tan ellenkeznék minden alkotmányos el-
1 vekkel, és épen nem volna alkalmas arra , hogy 
| nézeteinkre a szabadéi vüség jellegét ráüsse. A 
: 48-iki törvények élőbeszédének eme szavai: „a 
j pragmatica sanctió által velünk válhatlan kapcso

latban álló örökös tartományok iránti törvényes 
viszonyaink" stb.—ezekatörvény szavai—, továbbá 
szintén a 48-iki törvények 3-ik czikkének 13-ik 
szakasza. a mely a hazánkat és az örökös tarto
mányokat közösen érdeklő viszonyokról tesz em
lítést , világos tanúságai annak, hogy még magok 
azon törvényhozók is, a kik nemzeti önállóságunk
nak és függetlenségünknek legpraegnansabb biz-
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tositékait megszerezték , egy pillanatig sem kétel
kedtek a fölött, hogy a sanctió pragmatica által 
a magyar nemzet nem csak a közös fejedelemmel, 
hanem az örökös tartományok népeivel is viszony
ba lépett. És ez a dolog természetében fekszik. A 
közös fejedelem együttes birtoklási joga az örökös 
tartományok fölött, melynek védelmére a sanctió 
pragmaticában vállalkoztunk, üres hanggá sülyed-
ne alá, ha mi nem tartoznánk egyúttal megótal-
mazni azon tartományokat és népeket is, amelyek 
fölött a közös fejedelem hivatva van uralkodni. E 
kivül az uralkodói jog alig birna több értékkel és 
jelentőséggé], mint például a jeruzsálemi király czí-
me. Es ez lényeges dolog is épen ránk nézve. 
Megvallom, nagyon megköszönném őseink bölcse-
ségét, ha ők a sanctió pragmatica által csak a fe
jedelem személyével léptek volna szerződésre., és 
ha azon kötelezettségek alól, melyeket a fejedelem 
ama kötésben elvállalt, az örökös tartományok né
pei magokat kivonhatnák. Ennek gyakorlati ered
ménye az volna, hogy míg mi a pragmatica 
sanoio értelmében az egész monarchia integritását 
védelmezni tartozunk, ők viszont nem kötelesek a 
magyar szent korona területi épségét megótalmaz-
ni, mert hiszen azon szerződés, mely a kölcsönös 
védelmi kötelezettséget megállapítja, csak köz
tünk és a fejedelem személye között köttetett meg. 
(Helyeslés.) 

Ily értelmezés, a mellett, hogy nem volna se 
szabadelü, se alkotmányos, egyenesen érdekein
ket támadná meg. 

E kitérés után legyen szabad visszatérnem a 
tárgyhoz. 

A sanctió pragmaticában foglalt jogok a kö
vetkezők : egyik oldalról Magyarország törvény
hozási és kormányzati függetlensége; a másik ol
dalon az uralkodóház azon joga, hogy a magyar 
korona országait s az örökös tartományokat együt
tesen s elválaszthatlanul birtokolhassa. A kötele
zettség pedig, mely eme jogoknak megfelel, mind
két oldalon ugyanaz, t. i. a kölcsönös védelem. 
Ezen jogok és kötelezettségek már természetök-
nél fogna is a monarchia másik felét szintúgy 
érdeklik, a mint érdeklik a magyar korona or
szágait. 

A fejedelem közössége és a monarchia két 
felének együvé tartozása oly hatalmas, közös ér
dek, a mely nem most, hanem már 1723-ban ke
letkezett. 

Ha ezt nem vitathatja el senki, akkor a logika 
törvényei szerint azt is kénytelen elismerni, hogy 
mindazon kérdésekhez, melyek ezen közös érdekre 
vonatkoznak, mindkét félnek joga van hozzá
szólni. 

Ez a jog, ez a logika követelménye. 
De ezenkívül van még a gyakorlati életnek, 

a possibilitásnak is még egy követelménye: és ez 
az, hogy ezen közös érdekű kérdések mindkét 
félre nézve egyforma elintézést nyerjenek, mint
hogy különben az érdekelt felek közt oly meg
hasonlás, oly ellentét fejlődhetnék- ki, mely a 
közösséget köztök gyakorlatilag lehetetlenné 
tenné. 

A közös érdekű kérdések emez egységes meg
oldása és elintézése semmi nehézséggel nem talál
kozott 1848-ig, mig Lajtán tul absolutismus ural
kodott. A közös fejedelem e kérdéseket tisztába 
hozta velünk, és közös megállapodásunk azután az 
örökös tartományok népeire is kötelező volt. 

Azóta azonban a helyzet megváltozott. A Laj
tán tul alkotmány adatott. Az uralkodó megosztván 
jogait a néppel, nagyon természetes, hogy most 
már ezen közös érdekű kérdések egységes és érvé
nyes elintézéséhez a lajtántuli népeknek egyetérté
se is szükségeltetik. 

Ezt tagadásba vonnunk annyit tenne, mint 
lehetetlenné tenni az alkotmányosságot a monar
chiamásik felében, és Bach és Schmerling példáját 
követnünk azon különbséggel, hogy most mi vál
lalkoznánk azon saturnusi szerepre, hogy a lajtán
tuli népeket elnyeljük. Én azonban e tekintetben 
Jókai barátommal tartok, és Magyarország geog-
raphiai határaival teljesen megelégszem. 

És ime, t. ház, ez azon lényeges átalakulás, 
mely helyzetünkben azóta történt. Éz azon lénye
ges változás, mely parancsoló szükséggé teszi, hogy 
régi jogaink gyakorlására és a régi kötelezettsé
gek teljesítésére nézve uj módról, uj alakról gon
doskodjunk. 

Föladatunk tulajdonképen nem más, mint 
azt teljesítenünk, mit őseink már 1723-ban kény
telenek lettek volna teljesíteni, ha akkor nem 
absolut, hanem alkotmányos fejedelemmel szerződ
tek volna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A mit a megváltozott viszonyok tőlünk köve
telnek, nem az, hogy a pragmatica sanctiót föl
forgassuk. Föladatunk nem az, hogy föladjuk régi 
jogainkat, hogy régi kötelességeink helyébe ujab
bakat és terhesebbeket vállaljunk el ; hanem csak 
az, hogy a közös érdekű kérdések elintézésének 
módját a testvérnépek alkotmányosságának igé
nyeivel öszhangzásba hozzuk. 

Hogy a régi jogok és régi kötelezettségek uj 
alakzata a czélnak megfeleljen, három kellékkel 
kell birnia: 

először, hogy Magyarország eddigi törvény
hozási jogát és kormányzati függetlenségét meg
óvja; 

másodszor, hogy az alkotmányos életet a Laj
tán tul lehetetlenné ne tegye ; és 

harmadszor, hogy a közös érdekű kérdésekre 
nézve az egységes elintézést biztosítsa. 



CXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 27. 1867.) 89 

E kellékek szempontjából akarok néhány szó
val az előttünk fekvő javaslatok bírálatához hoz
zájárulni. 

Madarász József képviselő űr és társainak ja
vaslata teljesen megfelel az első kelléknek, de tö
kéletesen mellőzi a másik két kelléket. E javaslat 
mélyen beékeli magát az 1723-dik évi körülmé
nyek közé, egy csöppet sem törődve a helyzet, az 
idő és viszonyok azon lényeges változásaival, 
melyek azóta bekövetkeztek. E javaslat épen az 
által, hogy látszólag Magyarország számára meg
akar menteni mindent, koczkára tesz mindent. (Zaj 
a szélső bal oldalon; helyeslés a középen.) E javaslat 
oly éles ellentétbe állitja Magyarország alkotmá
nyát az örökös tartományok alkotmányosságával, 
hogy e szerint a monarchia föntartása csak úgy 
volna lehetséges: ha vagy Magyarország kedveért 
ott visszahozatnék az absolutismus; vagy Magyar
ország alkotmánya egy birodalmi alkotmányba be
olvasztatnék, mint Schmerling akarta; vagy elvégre 
az alkotmányos élet itt is, ott is elnyomatnék, mint 
Bach alatt történt. Ú g y hiszem, ezek közül egyiket 
sem akarhatjuk : és ennélfogva e javaslat a czélnak 
nem felel meg. 

A kisebbség javaslata mindenesetre közelebb 
jár a czél felé, a nélkül azonban, hogy sikerült 
volna azt elérnie. 

Leginkább két pontja van e javaslatnak, mely 
oly hézagot tüntet föl, melynél fogva ezen javas
lat gyakorlati alkalmazása lehetetlenné válik. 

Az a dolog természetében fekszik, hogy a kö
zös fejedelem a külföld irányában csak egj politi
kát követhet. Az ausztriai császárnak követe Lon
donban, Parisban, vagy Konstantinápolyban nem 
képviselhet oly elvet, a melyet a magyar király 
követe desavouálhatna. Ez is azon közös érdekű 
kérdésekhez tartozik, mely ékre nézve egységes meg
oldás és egységes elintézés szükségeltetik. 

Lássuk, hogy a kisebbség javaslatának tizen
négye dik pontja mikép akarja az egységes megol
dást biztositani? Azt mondja, hogy ő felségének 
joga van magát a külügyi tárgyalásokban a csá
szári ház minisztere által helyettesittetni, a ki azon
ban se Magyarországnak, se pedig az örökös tar
tományoknak minisztere nem lehet. Azt mondja to
vábbá, hogy akár ő felsége személyesen, a kár pedig 
helyettese által vezérelje a külügyeket, az oldala 
mellé állított magyar miniszter a külügyre vonatko
zó okmányokat mindenesetre ellenjegyezni köteles. 

Ennek gyakorlati hordereje az, hogy .a csá
szári ház minisztere, a ki ő felségét a külügyekben 
helyettesíti: vagy pictus masculus, ki nem akarhat 
mást, mint a mit a magyar miniszternek ellenje
gyezni tetszik; vagy pedig nem pictus masculus, 
és nézetei néha ellentétbe jőnek a magyar minisz
ter nézeteivel, és ekkor — a javaslat nem mondja 
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ugyan, de alig képzelhetni más módot, mint azt, 
hogy — ő felsége döntsön. 

Mind két esetben a külügyi kérdések teljesen 
elvonatnak a lajtántuli népek alkotmányos befo
lyása alól. Mert ha a császári ház minisztere egy
szerűen csak effectuálni tartozik azt, mit a magyar 
miniszter rendel, akkor felelősségre nem vonható, 
nem vonható felelősségre már csak azért se, mert 
ő tulajdonképen nem is miniszter, sem itt, sem ott. 
Ha pedig a kérdést ő felsége döntötte el, akkor fe
lelősségről nem lehet szó, mert alkotmányos elvek 
szerint ő felsége nem felelős. 

Vagy ha a javaslat szerzői e pontot úgy ér
telmezik, hogy felelősséggel mindenesetre az tar
tozik, a ki az illető okmányt aláirta, akkor tagad
hatatlan, hogy a külügyi kérdések fölött mindig 
csak a magyar parlament döntene: mert a magyar 
miniszter, a ki azon okmány aláírásával meg van 
bizva, a bécsi parlament sorompói elé nem idézhető. 
(Helyeslés a középen.) 

Igaz, hogy ez túlsúlyt kölcsönözne Magyar
országnak ; de én e túlsúlyt a pragmatica sanctióból 
kivonni nem tudom. Ez Magyarországnak úgyszól
ván kezeibe tenné le a monarchia sorsát; de vajon 
ezen supprematia alkalmas eszköz volna-e a monar
chia két részében a cohaesió ösztönét emelni? az 
egészen más kérdés. 

Annyi bizonyos, hogy a monarchia másik ré
szében irányunkban féltékenységet, irigységet, 
vagy gyűlöletet kelteni, hibás politika volna : mert 
ez consolidálásunkatcsak megnehezítené, a helyett 
hogy ezt előmozdítaná. 

A kisebbség javaslatának 31 és követke
ző pontjai a többi közös érdekű kérdések el
intézésének módját tartalmazzák. A javaslat szer
zői magok is elösmerték azon elvet, vagyis in
kább követelményt, hogy a közös érdekli kér
déseket a monarchia mind két részére nézve egy
formán kell elintézni, és épen azért gondoskodtak 
is arról, hogy azon esetben, ha a két parlament né-

j zetei egymástól eltérnének, mind két országgyűlés 
i részéről küldöttségek jőjenek össze egy közös ja

vaslat megállapitása végett, a melyet azután mind 
két küldöttség a maga országgyűlése elé terjeszt. 

A javaslat szerzői tehát tisztán fölismerték a 
czélt, melyet minden áron el kellene érni; csak
hogy az eszközök, melyeket ezen czélra javas
latba hoztak, nem kielégítők. A javaslat szerzői 
neki indultak a czélnak, ele fele utján megállapod
tak : mert elfeledtek expedienst találni azon esetre, 
ha a két országgyűlés küldöttségei nem bírnának 
közös megállapodásra ju tn i ; valamint nem gon
doskodtak expediensről azon esetre se, ha egy 
közös javaslat az országgyűlések küldöttei közt 
létrejőne ugyan, de azt az egyik vagy másik or
szággyűlés el találná vetni. 

12 
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Az átalános vita teréa fölöslegesnek tartom e 
javaslat további részletezésébe beereszkedni, mi
után e két pont eléggé kimutatja, hogy e javaslat 
úgy, a mint van, gyakorlatilag alkalmazhatlan: 
mert nem felel meg a lajtántuli népek alkotmá
nyos igényeinek; és másodszor nem felel meg azon 
követelménynek, hogy a közös érdekű kérdések a 
monarchia mindkét részére nézve egységes megol
dást nyerjenek. Ennélfogva én ezen javaslatot sem 
pártolhatom, hanem szavazatomat a majoritás javas
latára adom, miután ez azon három kelléknek, 
melyet fölemliteni szerencsés voltam, leginkább 
megfelel: mert mig egy részről megóvja Magyar
ország eddigi törvényhozási és kormányzati füg
getlenségét, más részről lehetővé teszi, hogy a laj
tántuli tartományokban ugyanazon alkotmányos 
jogok és alkotmányos intézmények lépjenek életbe, 
a melyek nálunk uralkodnak, és lehetővé teszi 
azt is, hogy a közös érdekű kérdések alkotmányos 
utón egységes megoldást nyerjenek. 

Azon aggodalmat, hogy a delegatiók Magyar
ország függetlenségére veszélyesek, nem osztom, 
két, okból: 

először, mert a delegatiók elé semmi törvény
hozási tárgy nincs utasitva, ennélfogva Magyaror
szág törvényhozási függetlensége a delegatiók ál
tal szűkebb korlátok közé nem szorittatik; és 

másodszor, mert a közös érdekű határoznia- I 
nyok végrehajtása is kizárólag a magyar végre
hajtó hatalom kezében lesz letéve, s ennélfogva a 
magyar kormányzat függetlensége is meg lesz 
óva. | 

Azon elvet, melyet a bal oldal egyik tisztelt 
vezérszónoka fölállitott, hogy az ország független
sége üres képzeló'dés, mihelyt annak törvényho
zására vagy végrehajtására egy idegen állam kép
viselői befolyást gyakorolhatnak: egész átalános-
ságban nem fogadhatom el. • 

Nincs oly hatalmas állam a világon, melynek 
törvényhozására vagy kormányzatára más nem
zetek törekvései, vágyai vagy követelményei be
folyást ne gyakorolhatnának. Leginkább áll pedig 
ez oly kérdésekben, melyek ama két nemzetet kö
zösen és egyformán érdeklik. 

Chinai falakkal többé egy nemzet sem iso-
lálhatja el magát, és a törvényhozások és kormá
nyok bölcsesége nem abban áll, hogy kikerüljék 
az érdekek találkozását vagy közösségét, hanem 
épen abban, hogy az érdekek netáni ellentéteit 
kiköszörüljék és kiegyenlitsék. {Helyeslés a középen.) 

A befolyás, melyet t egyik nemzet a másik 
nemzet elhatározására gyakorol , a mai világban 
kikerülhetlen, valamint kikerülhetlen néha az is, 
hogy e befolyás előtt a nemzeti akarat meg ne 
hajoljon • de azért nem lehet mondani, hogy az az 
illető nemzet függetlenségét megsemmisítené. 

Sőt tovább megyek. Például Franczia- és An
golország egy őket közösen érdeklő ügyben kez
detben ellentétes nézpontokból indulnak k i ; 
később azonban belátva, hogy a két hatalmas nem
zet rivalitása és összeütközése oly válságot idéz
het elő, mely mind két nemzet életérdekére nézve 
veszélyt hozhatna: vagy kiegyenlítik ellentétes 
nézeteiket egymás közt, vagy pedig, hogy a nyilt 
törést kerüljék, egy harmadik hatalom közbe
járásához folyamodnak és azt ügydöntő joggal ru
házzák föl. Akármelyik hatalom részére döntes
sék is el a kérdés, megvan-e az által akár Fran
czia-, akár Angolország souverainitása sértve ? Két
ség kívül nincs. 

Azon befolyás tehát, melyet egyik nemzet a 
másik nemzet elhatározására gyakorol, koránsem 
praejudicál az utóbbi függetlenségének rnindad-

I dig, mig e befolyás a nemzetközi jog határai közt 
! marad, mindaddig, míg azon befolyás gyakor-
i lásának módja nemzetközi jellegét el nem vesz

ti. És épen e nemzetközi jelleg az, melyet a majo-
ritási javaslat oly hiven megőrizni törekedett, mi
dőn a delegatiók érintkezési módját olykép sza
bályozta, hogy azok egy közös, tanácskozási tes
tületté össze ne olvadjanak. 

Én, t. ház! hiszem, sőt meg vagyok arról győ
ződve, hogy a cohaesio a monarchia két fele közt 
napról napra meg fog szilárdulni: mert kölcsönö
sen szükségünk van egymásra; mert szabadsá
gunk, jóllétünk érdekeink kölcsönös kiegyenlíté
sétől és azon támogatástól függ, melyben egymást 
részesíteni fogjuk. 

De mind e mellett nem lehetetlen, hogy né
mely kérdésekre nézve nézeteink egymástól el fog
nak térni. Mi történjók ez esetben ? Az eldöntést a 
királyra bízni nem volna alkotmányos elv. A kér
dés csomóját kard élével ketté vágni annyit ten
ne, mint hogy a magyar király az osztrák császár
nak, vagy viszont hadat üzenne. 

E g y harmadik hatalomban comprom ittálni 
alig jutna valakinek eszébe. Nincs tehát egyéb 
mód. mint hogy azon kérdéseket, melyek ily dif-
ferentiákra vezethetnének, saját küldötteink, úgy 
szólva saját békebiráink kezébe tegyük le. 

Mind saját ügyünk, mind a civilisatió ügye 
mindenesetre többet nyer az által, ha az érdekek 
harczát, a mennyiben azt kikerülni nem lehet, a 
békebirőság urnáiban . mint ha az ököljog véres 
fegyvereivel döntenők el. 

Azok, kik még mindig a beolvasztástól tarta
nak, legyenek szívesek magokat megnyugtatni . A 
beolvasztási politikának, a germanizálő törekvé
seknek csak addig volt értelmök, míg Ausztria a 
maga súlypontját nem ide ben, hanem kün Frank
furtban kereste. Addig, míg a német kérdés úgy 

1 volt föltéve, hogy a német császári korona a leg-
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nagyobb német hatalmat illesse: addig politikai
lag indokol va volt Ausztriát németté tenni akarni. 

Azon pillanatban azonban, melyben ezen 
kérdés eldőlt, egy új politikai irány szüksége állt be, 
s ezen iránynak a német elem határait kiebb ter
jeszteni épen nem felelne, meg. 

De én nem akarom a t .ház türelmét tovább fá
rasztani. (Halljuk!) Még esak egy rövid megjegyzé
sem van. Meglehet, hogy a majoritás javaslata által 
egyetmást elvesztünk illusióinkból; de annál töb
bet fogunk általa nyerni valóságban: és én azért 
arra szavazok. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Tisza Kálmán képviselő úr szemé
lyes kérdésben kér szót. 

Tisza K á l m á n : T . ház! Személyes kérdés
ben, a házszabályokra hivatkozva akarok szólani. 
Az igen t. igazságügyi miniszter úr nem nagyon 
igazságosan idézte, elferdítve, szavaimat, rám 
fogva, mintha én olyat mondtam volna, a mit a 
legkorlátozottabb eszű ember e hazában nem 
mondhatna. Jelesen rám fogta, mintha én azt 
mondtam volna, hogy az országnak függetlensé
ge veszélyeztetve van, ha átalában más országuk 
fiai befolyást gyakorolhatnak a képviselőház meg
állapodásaira. Én ezt nem mondtam ; hanem mond
tam azt, hogy veszélyeztetve van a függetlenség, 
ha jogilag ki van mondva, hogy más országok 
képviselői befolyjanak törvényei alkotásába. Én 
tehát ezen szavaim elferdítése ellen tiltakozom. 

Dimitrievics Milos jegyző: Nagy Ignácz! 
Nagy I g n á c z : T. képviselőház ! A 67-esbi

zottság többségének munkálata ellen mindenek
előtt azon észrevételem van, hogy ha azon tisztelt 
többség 48-diki törvényeinknek lényeges és alapos 
megváltoztatását hazafiúi tekintetből kötelességé
nek tartotta, akkor legalább én részemről sokkal 
ildomosbnak s helyesebbnek tartottam volna azt, 
hogyha az opportunitás szükségét őszintén bevall-
ván , a pragmatica sanctióból ne következtetett 
volna olyanokat, mik abban nem foglaltatnak. 
Kérdhetném továbbá a t. képviselőházat, vajon a 
bizottság többségének javaslata ki fogja-e pótol
ni azon áldozatokat, melyeket önállósága némely 
részének föladásával hozni jónak látott? behozzák-e 
majd a kamatokat ? és nem játszunk-e hazárd já
tékot azáltal, hogy egyért százat koczkáztatunk? 
Kérdem továbbá a t. házat, el van-e érve a czél, 
azon magasztos czél, melyet a 67-es bizottság t. 
többsége magának kitűzött, azon magasztos czél, 
hogy a haza megmentessék, el van-e érve az által, 
hogy hazánkfiai a közös hadsereggel összeforrasz-
tatnak ? és megnyugszik-e ebben a nemzet ? és meg 
van-e elégedve az által, hogy a közös adósságok
nak négy ezer millióján megosztozunk ? Kérdem, 
meg fog-e nyugodni a nemzet mindezen intézke
désekben ? és ha meg nem fog nyugodni , vajon 

máskép fognak-e harczolni a hazának hős fiai, mint 
Königgratznél ? 

Továbbá kérdem, t. ház! hogy miután a de-
legatiók azon egyetlen panaceának, azon egyet
len védszernek mondatnak, a mely Magyarorszá
got a szellemi és anyagi végveszélytől még meg
mentheti : ha erre más mód nem létezik, mint a 
delegatiók, kérdem, mi fog történni akkor, ha 
ezen delegatiók csakugyan létre nem jönnek ? ösz-
sze fog-e dőlni akkor Ausztria és vele együtt Ma
gyarország? Én részemről kétlem, és szivemből 
óhajtom, hogy a delegatiók soha létre ne jöjjenek, 
mert akkor legalább magunkba visszavonulva, 

' esetről esetre, mint szabad nemzet szabad nemzet
tel, országgyűlésünk és minisztériumunk befolyá
sávalfogjuk elintézni mindazon ügyeket, a melyek 
most a delegatiókra vannak bizva, és azt hiszem, 
szerencsésebben, mint ha azon delegatiók intéznék 
el azokat. 

Kérdem továbbá, ha Ausztria és Magyaror
szág csakugyan veszélyben van, ezen veszély el
hárításának az-e a módja, hogy mi önállóságunk 
egy részéről lemondjunk, és szintén veszélybe 
döntsük magunkat ? és nem-e legszentebb köteles
ségünk az, hogy önállóságunkat és függetlensé
günket annyival inkább megőrizzük? A felelet 
mindezekre nem nehéz. Azoknak, kik 48-ki tör
vényeink hiányát abban találják, hogy azokban 
a közös ügyek részletezve, elintézve nincsenek, 
azt felelem, hogy a 48-ki törvényhozás, ha arra 
ideje lett volna, bizonyosan nem a delegatiók xit-
ján intézte volna el a közös ügyeket. (Úgy van! a 
bal oldalon.) 

Ha felelnék még Kaposvár t. képviselőjének 
azon sajátságos kérdésére, hogy gyakorolt-e Ma
gyarország valaha annyi jogot, mint neki a 6 7-es 
bizottság többségének munkálata nyújt ? azt 
felelhetném, hogy igen is gyakorolt , még pedig 
sokkal többet, 1848- és 1849-ben. (Zaj a középen.) 

Azt mondta továbbá egy érdemes képviselő 
a jobb oldalról, hogy bízzunk a delegatiókban. Én 

j úgy látom, t. képviselőház, hogy midőn ezen de
legatiók tagjainak száma előleg 20-ra állapíttatott 

i meg, ez az osztrák kormánynak nem tetszett, mert 
; tán azt gondolta, hogy ezen 20 között nem igen 
J fog találkozni oly valaki, ki a túlsó oldallal sza
vazzon. Ennek következtében látszott szükséges
nek a 20-as számot 60-ra fölemelni. Most pedig én 
azt mondom, hogy nekem a 60-as számú delega-
tió nem tetszik, mert igen könnyen találkozhatik 
azon kis, u. n. reichsrath magyar tagjai részéről 
valaki, ki Magyarország iránti tekintetből, annak 
jobb voltáért, szükségesnek tarthatná a másik fél
lel szavazni. 

Hogy erre épenséggel semmi példa nem 
volna Magyarország történelmében a legközelebbi 
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időkből, azt egyátalában nem merem állítani, 
mert nem rég volt az, t. képviselők, hogy Magyar
országnak egy igen nagy honpolgára mindent el
követett arra, hogy Erdélyországot a reichsrath-
ba vezesse; miután a viszonyok megváltoztak, 
ezen nagy honpolgár most annál messzebb távo
zik hazájától, minél inkább közeledik hazánkhoz 
az elárult Erdély. De kérdem azt, nem ösmerjük-e 
Magyarországnak oly honpolgárait is, kik már a 
muszkával is szavaztak? és előidézni segítették a 
világosi kátastrophát és az aradi vésznapokat? 
melyeket a magyar nemzet elfeledni nem fog 
soha, megbocsátani talán akkor fog, ha elvér
zett honfitársaink minden csepp vérével az 1848-ki 
törvények egy-egy betűje fog visszaváltatni. 

Pest-Józsefváros t. képviselője kevéssel ez
előtt — a tegnapi napon — azzal fenyegetődzött, 
hogy ha az egyezség létre nem jőn, a provisorium 
fog ismét életbe lépni. Nekem azt, t. képviselőház, 
még senki meg nem magyarázta, hogy ha Ma
gyarország annyit nem engedett volna, mint a 
mennyit engedett, az egyezség azért létre ne jött 
volna. A kinek eladni való portékája van, azt a leg
drágább áron tartja, és ha találkozik oly vevÖ, ki 
azt hiszi, hogy azon áron alul nem fogja megkapni 
ama portékát, megígéri azt, és akkor az eladó 
nyer, és pedig többet, mint a mennyire remény
sége volt. 

A provisoriumtól legkevésbbé sem tartok ; sok
kal ildomosabbnak, sokkal belátóbbnak, sokkal 
okosabbnak tartom a jelenlegi osztrák kormányt, 
kivált a mostani időben, mintsem hinném, hogy 
azon experimentumot akarná ismét megpróbálni, 
mely már a sír szélére vezette a birodalmat és 
azt az egész dynastiával együtt majdnem elte
mette. Én hiszem, hogy nem fogja az osztrák kor
mány többé azon lépést tenni, mely őt a sír szé
lére hozta, és melyhez csak egy fél lépés volt 
szükséges, hogy bele bukjék. Azért a proviso-
riummal való fenyegetésre semmit sem adok. 

Azoktól pedig, kiknek fő érve az, hogy nem 
akarják a hazát consolidálatlan állapotban az ese
mények elé vezetni, azt kérdem, hogy az önállá-
sára és függetlenségére annyira féltékeny magyar 
nemzetről fölteszik-e azt, hogy a 67-es bizottság 
munkálata által ki fogna elégíttetni ? Én biztosít
hatom a t. házat, hogy ekkép a nemzetet aligha 
fogják consolidálni, hanem igen is consolidálni 
fognak két nevezetes tárgyat: az egyik az osztrák 
egységes hadsereg, a másik a 4000 millió adós
ság; ezeket fogják consolidálni. 

Végre, t. képviselőház! én ezen 67-es bizott
sági munkálatnak itt e házban, még mielőtt az 
alkotmány véglegesen helyre volna állítva, fölvé
telét és az 1848-ki törvények revisióját egyátalá
ban helytelennek, majdnem mondhatnám, törvény

telennek tartom. Helytelennek mondhatom főleg 
azért, mert a közvélemény e tárgyban még a me
gyék által ki nem fejtethetett, nem nyilatkozha
tott ; hogy pedig a közvéleménynek, ezen legna
gyobb hatalomnak — mely minden országgyűlés
nél nagyobb hatalmú — előbb nyilatkoznia szük
séges, azt a trónbeszédre adott válaszföliratunk 
igen szépen kifejti, midőn azt mondja: „Őszintén 
óhajtja mindenki, hogy a fenforgó fontos kérdé
sek közmegnyugvással egyenlittessenek ki. De 
közmegnyugvást czélszerü változtatásokra nézve 
is csak úgy lehet biztosan reményleni, ha a tárgy 
és helyzet ismerete által érlelődnek az eszmék a 
nép körében is ; ezt pedig semmi nem eszközli 
könnyebben, s az elfogultságot és az ismeretlen-
tőli alaptalan félelmet semmi sem győzi le hama
rabb, mint a nyilvános eszmecsere. A mit e rész
ben a sajtó tehet, az inkább csak elméleti, s min
den esetre kisebb körre van szorítva; midőn ellen
ben azon nyilvánosság, mely a köztörvényhatósá
gok alkotmányos életével párosul, gyakorlati té
ren hozza össze különböző vidékekről az embere
ket, s az eszmecsere által tisztult fogalmak messze 
elágazva hatnak ki a népnek alsóbb rétegeire is. 
Meg vagyunk tehát győződve, hogy azon közmeg
nyugvást, mely nélkül a kiegyenlítés áldást hozó 
alig lehet, semmi jobban elősegíteni nem fogja, 
mint a köztörvényhatóságok alkotmányos önkor
mányzatának visszaállítása." Az alkotmányos tör
vényhatóságok vissza nem állíttattak, a közvéle
mény mindeddig nem nyilvánulhatott semmi te-

\ kintetben; de, t. ház! mig ez nem történik, az 
iránt a felelősséget magamra venni nem akarom, 
hogy előlegesen oly törvényt alkossunk, melyről 
a közvélemény ítéletét még ki nem nyilatkoztat
hatta. 

Én tehát, t. ház! a kisebbség véleményét pár
tolom ; de azt is csak akkor, ha a közvélemény e 
részben nyilatkozandik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző;: Zichy Antal! 
Zichy Antal : A történelem, mely csak az 

állandó utóhatásu nagy tényeket és tényezőiket, a 
korszakok fő jellemvonásait tartja fen, mig az 
apróbb árnyalatok elmosódnak, a jelen ország
gyűlést, meg lehetünk róla győződve, csak a majd
nem két évtized óta függőben levő magyar-osztrák 

j kérdés megoldásáról, vagyis a napirenden levő 
közösügyi munkálatról fogja megemlegetni s a 
késő utókor emlékezetének átszolgáltatni. 

Az osztrák birodalom s magyar hazánk ez 
életkérdésének megoldása képezi a jelen pillanat 
égető szükségét; s jelen és utókor ránk függesz
tett szemei kérik számon tőlünk, vajon a pillana
tot, melyben élűnk, megértettük-e? a föladatot, 
melyet ránk szabott, erőnkhöz képest, hiven tel
jesítettük-e ? 
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Ne csodálják tehát, hogy annyian — kik a se
reg zömét képezzük, egyéni szavazatunk mellé nem 
óhajtjuk, nem is tudjuk egyéni fontosságunk némi 
súlyát is a mérlegbe vetni — ez alkalommal a 
sorból kilépve, a szószéket ostromoljuk, s elmon
dani akarjuk nem csak azt, hogy a 6 7-es bizottság 
javaslatát elfogadjuk, de azt is, hogy miért és 
mennyiben, minő aggodalmak között, s minő re
mények fejében teszszük azt magunkévá. 

Ne tartsák elveszettnek e pár órát — s ha 
napok volnának is — miket ily nyilatkozatok 
igénybe vesznek. Épen mert oly nagy, oly döntő 
a többség, mely a szőnyegen forgó javaslat sikerét 
előre biztosítja: e többségnek s vele az ország 
lakosságának érdekében áll távol tartani még a 
látszatát is annak, hogy az ellenzéket leszavaztuk, 
a helyett, hogy megczáfolni igyekeztünk volna, 
hogy magunk, vagy bárki némi nyomás alatt állva, 
véleménye nyilvánításában, aggodalmainak elő
adásában, bármikép gátolva, s nem egészen öntu
datosan, szabadon járult volna hozzá a hozandó 
nagy horderejű határozatokhoz. 

Elfogultság nélkül, egy minden párton kivül 
álló higgadt, kutató tárgyilagosságával vizsgáltam 
meg, hasonlítottam össze mind a bárom javaslatot. 
A 3-dik, 11 képviselő aláírásával, a kérdéssel, ugy 
szólván, nem is foglalkozik, s leszámítva azon gya
núsításokat, melyeknek nálamnál avatottabb czá-
folója akadt, a negatió teréről csak annyiban tér 
le, hogy, az 1848. 13-dik szakaszának különben 
épségben tartásával, egy önálló magyar diplomatia 
s külügyminisztérium fölállítását sürgeti. A 13-dik 
§., melyet a tisztelt aláírók indítványuk homlo
kára tűztek ugyan, de idézni elmulasztottak, így 
szól: 

„A miniszterek egyike folyvást ő felségének 
személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, me
lyek a hazát az örökös tartományokkal közösen 
érdeklik, befolyván, azokban az országot felelős
ség mellett képviseli." 

A ki tehát a törvény e §-át idézi , de egy
úttal az örökös tartományokkal minden érdek
közösséget tagad; sőt a közös ügyeknek egyszerre 
mintegy semmiből teremtését találja föl, s dobja 
oda vádképen épen azoknak, a kik e bővebb ki
fejtésre váró 13-dik §-t veszik kiindulási pontul : 
az egy szájból hideget fú, meleget fú, s jobb ke
zével lerontja azt, mit bal keze épít. 

A 13. §. épen a kérdést teszi föl, melyre fe
lelni a legközelebbi országgyűlésnek kellett volna. 
Önök tudják, minő okoknak tulajdonítandó, hogy 
ezen legközelebbi országgyűlés, melynek e kér
désre felelni kell, csak a jelen országgyűlés. A kér
dés, melynek definiálatlan volta, valljuk meg, oly 
sok, ha nem minden zavarainknak oly bő kútfor

rása volt, az, hogy melyek tehát azon „viszonyok, 
melyek a hazát a birodalommal közösen érdeklik?" 

E kérdésre az nem felel, a ki e viszonyok s 
közös érdekek létezését is tagadja. E tagadás nem 
fentartása és kifejtése volna a 13. §-nak, hanem 
törvénykönyvünkből kitörlése. Hagyján! könnyű 
egy törvényt a codexből kitörülni; de nem oly 
könnyű ignorálni a velünk szemben álló valódi 
tényeket, a viszonyokban gyökerező, sarkunk 
ban járó fontos érdekeket, a nap égető, el nem 
titkolható szükségeit, melyeket, mint a példabeszéd 
a gyertyáról mondja, véka alá rejteni nem lehet. 

Közös érdekek mindjárt vannak, mihelyt két 
ember egy társaságba áll, a kik egymással, saját 
egyéniségök megtagadása nélkül, egyezkedhetnek; 
közös érdekek, bizonyos közösen elintézendő ügyek 
azonnal eló'állanak, a mint egy nemzet a másik
kal, bár rövid, bár hosszabb időre — annál inkább, 
ha állandóan, mint mi, az örökös tartományokkal 
a pagmatica sanctió értelmében, ha egy közös 
uralkodóház alatt, annak több ágaiban teljes mag-
vaszakadtáig — szövetségbe lép. 

Szabad legyen mellesleg megjegyeznem, hogy 
azon megkülönböztetést, melyre a bizottsági javas
lat ellenzői oly igen nagy súlyt látszanak fektetni, 
miszerint a pragmatica sanctió tisztán és kizárólag 
csak köztünk és az uralkodóház között kötött szer
ződés volna, mely az örökös tartománj^ok népeit 
legkevésbbé sem érdekelné, a mint positiv törvé
nyeinkkel ellenkezőnek, ugy egyúttal illiberalis-
n a k , a valódi szabadelvüséggel homlokegyenest 
ellenkezőnek tartom. 

Lejártak már azon idők, midőn dynastikus 
érdekek intézték a politikát. Dereng azon jobb idő 
hajnala, melynek jönnie kell , s mely után 
buzgó imádság epedez milliók ajkán, a midőn 
a szabad népek fognak egymásnak szövetkezésre 
kezet nyújtani, midőn az úgynevezett szentszövet
ségeket, a francziák legnemzetibb költője, Béranger 
által megénekelt s megjósolt „sainte allianee des 
penples" váltandja föl, mely nagy elvnek nálunk 
is, egy Petőfiben, oly meleg keblű halhatatlan 
szószólója akadt. 

Azoknak, a kik e közös ügyek létezését tagad
ják, s minket azzal vádolnak, hogy azokat mi, 
mintegy a semmiből teremtettük, egy nagy név 
árnyékát kell fölidéznem. 

Midőn számkivetésben élő nagyhírű hazánk
fia néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű, de hazánk
ra nézve, szerintem, nem óhajtandó tervvel, Európa 
térképének olyatén megváltoztatásával lépett föl, 
hogy abból egy úgynevezett dunai confoederatió 
(államszövetség) új formatiója, mintegy Phönixként 
a hamvakból, támadna föl : vajon nem ily közös 
ügyek elismerése és szabályozása volt-e az e terv-
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nél nyomban föltolakodó kérdések legelseje, leg
fontosabbika ? Természetesen! 

E terv egyelőre meghiúsult, Istennek hála! a 
semmiségbe, vagy legalább a távolabb jövő ködébe 
sülyedettjde megmaradt s okulásunkra szolgál a 
tanulság, melyet belőle merítenünk kell. 

Azért engedjék meg, hogy ez alkotmányterv-
nek a leendett közös ügyekről szóló főbb szaka
szait, magyar fordításban önökkel s illetőleg az e 
termen kivül levő közönséggel részint megismer
tessem, részint csak emiékökben fölfrisithessem. 

1. A közös érdek szempontja alá estek a szö
vetségi terület védelme, a külpolitika, és követsé
gek, a kereskedelmi politika, vámok, vagy közle
kedési útvonalak, a pénz, sály és mérték. 

2. Mindazt, a mi a szárazföldi és tengeri had
sereget (tehát nem csupán a vezényletét, vezérle
tét s belszervezetét, mint a mi javaslatunkban van), 
továbbá a várakat, hadi kikötőket illeti, a szövet
ségi (közös) hatóságok rendezik el. 

3. A szövetséget alkotó államoknak (melyek 
egyike aztán a mi Magyarországunk is lett volna) 
külön képviselőik nincsenek; csak egy (közös) 
szövetségi diplomatiának van helye. 

4. Ugyani ly egysége mondatik ki a vámrend
szernek, a tiszta jövedelem aránylag elosztatik, 
egységes a kereskedelmi törvényhozás, a pénzláb 
meghatározása, súly és mérték, stb. 

Mellőzöm, nehogy untató legyek, a többi 
részleteket; csak a 8-dik pontot érintem még, mely 
szerint a szövetségi hatóságok (autoritás fédéralesj 
székhelye (tehát okvetlen a törvényhozásé is) 
fölváltva Pesten, Bukarestben, Zágrábban és Belg
rádon leendett. 

Méltóztassék e fő vonalokat, csak a vázlatban 
is, a 67-es bizottság javaslatának fő vonásaival ősz-
szehasonlitani: úgy hiszem, a párvonal nem fog a 
javaslat pártolóira nézve kedvezőtlenül kiütni. 

Nem váratlanul lepett meg a „Hon" érdemes 
szerkesztőjének a mappacsinálók ellen a múltkor 
mellesleg oda vetett visszautasítása, s annál szive
sebben veszem azt tudomásul, mert a visszautasítás 
körülötte ülő elvbarátai élénk tapsaival talál
kozott. 

De fenmaradt a mese morálja! Kettős a ta
nulság, melyet abból, noha egyelőre csak terv 
maradt, merítenünk kell, melyet minthogy átalá-
nos, de minket nagyon közelről érdeklő európai 
szempontokra visznek vissza, legyen szabad lehető 
rövidséggel kiemelnem. 

Az imént ismertetett írj alakulás tervezői át
látták azt, a mit mi is kénytelenek vagyunk átlát
ni, hogy Európa e pontján, a hová a sors minket 
helyezett, kelet és nyugat közt egy közvetítő ka
pocs, egy, befolyását mérlegbe vethető állam, egy 
valóságos nagy hatalom szükséges, s azon sajnos 

esetben, melyet azonban föltenni nem akarok, leg-
kevésbbé tartom jó taktikának az alkotmányosság 
áj aeráját ily szomorú föltevésekkel installálni, 
hogy ha Ausztria e rá mért szerepet nem bírná 
meg, az csakhamar másra szállana ugyan, de be
töltetlenül soká nem maradhatna. Belátták továbbá 
s belátjuk mi is, hogy azon különböző nemzetisé
gek és népfajok, melyek itt egymás közelében lak
nak, egyenkint, magokra hagyatva elporlanának 
s egyik vagy másik hatalmas szomszéd prédája 
lennének, mig ellenben összetartva s egymással 
szövetkezve egy nagy világtörténeti hivatást telje-
sithetnek. Igenis, ha vétkes elbizottsággal tul nem 
becsüljük magunkat, be kell látnunk, hogy ma
gunk fen nem állhatunk, legalább annyi erőt, mely 
ide szükséges, ki nem fejthetnénk, hanem állásunk 
biztosítása, európai hivatásunk teljesítése végett 
szövetségesekre van szükségünk. Legbiztosabb szö
vetségesünk pedig —ezi rán t ne éljünk csalódások
ban — mindig az lesz, a kit-saját érdeke, saját léte 
fentarthatása köt hozzánk. S ilyen szövetségesünk 
a jelen pillanatban — bármit hoz titóbb az isme
retlen jövő — nem más, mint ő felsége, az osztrák 
császár örökös tartományai. 

Nem áll tehát nézetem szerint, mit a külön 
indítvány aláírói mondanak, hogy a közös ügyeket 
mi teremtettük, mert azok részint világosan meg 
vannak positiv törvényekben irva, részint a dolog 
természetében feküsznek ; nem áll, hogy ezek elis
merése s illetőleg rendezése által országunk állami 
élete megsemmisíttetik, mert szövetkezett államo
kat közös ügyek nélkül képzelni sem lehet, s ily 
ügyek merőben idegen hatalmasságok között is 

j fenforoghatnak; nem áll, hogy a tervezett közös dele-
i gatiók által az országgyűlés önrendelkezése áldozta -

tik föl,mert a delegatiók, valamint a 19-dik szakasz-
beli küldöttségek csak az országgyűlés kifolyásai, 

• s egy ülés tartamára s illetőleg esetenkint választat
nak, s mert az egész kormányzat rendszere a fele
lősség és parlamenti kormányzat elvére lesz fek
tetve ; nem áll az, hogy a közös birodalmi minisz
terek által az ország önkormányzata semmisittetik 
meg, mert, közös ügyek lévén, azokat kezelő mi
niszterek is szükségek, de ezek hatásköre szorosan 

\ körülírva és korlátolva, ellenben az egész végre
hajtás, még a Bécsben, vagyis az udvar székhelyén 
végzettekre nézve is, kizárólag a mi nemzeti, füg
getlen és felelős minisztériumunk kezébe lesz le
téve ; de a külön indítvány azon állítása sem állja 
ki a bírálatot, hogy az osztrák államadósság közös 

; elvállalásával a nemzet anyagi jólléte megsemmi-
| sittetik, először azért nem, mert a „közös elválla-
| lásft nem javasoltatik, de igenis az aránylagos, és a 
j nemzetgazdák meg fogják önöknek mutatni, 
j hogy az adósság el nem vállalása s igy a biroda-
I lom pénzügyének tönkre tétele ásná alá saját jóllé-
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tünket, ingatná meg, melyre kezdetben oly nagy 
szükségünk lesz, nemzeti hitelünket; nem áll végre, 
hogy personál-unió helyett reál-uniót akarunk, 
mert e két elv közötti további összeütközéseknek 
akarjuk, a kellő határvonal praeeisirozásával, jö
vőre elejét venni; végre merőben érthetetlen előt
tem, hogy a deniokratia ellenségeinek s az aristo-
kratia és absolutismus elvei felé törekvőknek mon
datunk : ily tendentiának a 6 7-es bizottság munká
latában, megvallom, semmi nagyító üvegen át sem 
tudom legkisebb nyomait is fölfedezni, ha csak 
azon gyanúnak nem akarnék szivemben helyet 
adni. melynek t. barátom Tóth Lőrincz volt teg
nap tolmácsolója. 

Áttérve a bizottság kisebbségének előttünk 
fekvő külön véleményére, őszintén megvallom, 
hogy valamint az aláirva levő hazafiak nevein vé
gig pillantva, azoktól egyenkint és együttvéve 
legmelegebb hazafiúi tiszteletemet meg nem tagad
hatom — s rám mint egyszerű honpolgárra már 
az is aggasztólag hat, hogy ily jeles hazafiakat 
aggódni látok, s kétszeres óvatosságra int — ugy 
a javaslat 51 fejezete közül is csak keveset tudnék 
kijelölni mint olyat, melyet, főleg mint jogi tételt, 
legtisztább meggyőződésem szerint alá ne Írhat
nék. A részletes tárgyalásra tartoznék azon pontok 
kijelölése, melyeket semmikép el nem fogadhat
nék. Ilyen p. o., hogy többet nem ne említsek, azon 
15. §., mely szerint a kabineti tanácskozások nyil
vánosság elé hozatása szándékoltatnék, stb. Nagy 
érdekkel s tanulsággal olvasom azt, mint egy köz
jogi értekezést; s ha a föladat csak az volna, hogy 
a Lustkandlek elméleteit újra megczáfoljuk, vagy 
hogy azt tegyük, mit Nádudvar kerülete érdemes 
képviselője (Kállay Ödön) a pragmatica sanctióra, 
vagy is az 17 23-diki törvényczikkekre vonatkozva 
szemünkre vetett, hogy t. i. elvont bölcsészeti téte
leket állítsunk föl s azokból vonjunk le aztán logikai 
következtetéseket, szóval, ha a kérdés tisztán elmé
leti volna: úgy e javaslat — egyes, szerintem egy
mással némi ellenmondásban álló pontokat kivéve — 
nem sok kívánni valót hagyna hátra. 

Meg kell mellesleg jegyeznem, hogy részemről 
azon föltűnő óvatosságot, melylyel a külön véle
mény aláírói e szót: „közös ügyek," noha az a 13. §-t 
kiegészítő 14.§-ban világosan ben van, mindenütt 
„angve pejus" gondosan kikerülik, s helyette czél-
zatosan mindig csak a közös érdekeket vagy vi
szonyokat hangsúlyozzák, méltánylom s értem 
ugyan, de nem tartom életbevágónak a r ra , hogy 
azzal valamely elvet menthessünk meg. Nem hi
szem , hogy bármily szigorú nyelvész is megróv-
jonérte , ha e szavakat: közös érdek, közös vi
szony, közösen érdeklő viszonyok stb. vagy kö
zös ügy — mindig ugyanegy dolgot értve alatta 
— fölváltva használnám is. 

A dolog lényege az , hogy e külön vélemény 
is elismeri a külügyek s a kölcsönös védelem kö
zös voltát. Sőt a külügyekre nézve, a dolgok egy
szerűsítése végett, egy közös külügyminisztert is, 
elég érthető ezélzással, kilátásba helyez. Orszá
gunk külügyi érdekeit ő felsége külön magyar 
királyi jogczimeinek érvényesítésével—a mi, ha 
nem csalatkozom, esetleg amúgy is szokásban van— 
aztán az okmányokra függesztendő magyar kirá
lyi pecsét által s az ő felsége személye mellé ren
delt egy miniszterünk ellenjegyzése által eléggé 
biztosítottnak hiszi. Mind ez , mind az esetleg ki
látásba helyezett időnkinti nemzetközi egy ezkedé-
sek az örökös tartományok népeivel, melyet kü
lönben a bizottsági többség is javasol, e fontos 
ügyet oly definiálatlan állapotban hagyja , hogy 
azt egy tartósságra számított s minden tekintetnek. 
a kellő gyorsaság s az alkotmányosság kívánal
mainak is megfelelő őszinte kiegyezés alapjául nem 
elégelhetem. 

A mi a hadügyről , vagyis a közös bizton
ságnak fentartására szükséges kölcsönös védelem
ről mondatik, mely ügynek közössége, a javaslat 
tulajdon szavaival, t. i. a vezényletre, vezérletre 
s belszervezetre nézve, még azonfölül az ő felsége 
személyét helyettesíthető hadi főparancsnok vilá
gos fölemlítésével is , tehát némileg még nagyobb 
nyomatékkal elismertetik: a többire nézve fölfo
gom én s teljesen méltánylom a vezéreszmét, mely 
a külön vélemény egész szerkezetén vörös fonalként 
végig vonul, mely nem más , mint országos önál
lóságunknak minden más tekintet fölé emelése. E 
szerkezet mindazon részeiben, melyekben a több
ségi javaslattól eltér, valljuk meg őszintén, a 
politikai tekinteteket s a birodalom hatalmi állásá
nak érdekeit a merev jogosság szempontjainak 
rendeli alá. E tekintetben valóban nincs benne 
semmi osztrák, annál kevésbbé európai, hanem , a 
siklósi kerület érdemes képviselője kivánata szerint, 
valóban csak is magyar politika van benne. Nem 
vitatom, mindez jó-e? helyes-e? Sőt elismertetni 
kívánom, hogy a jogosság szempontjából alig vol
na megtagadható. De kérdeni e külön vélemény 
szerkesztőit s e magyar politika képviselőit, van-e 
kilátásuk a r ra , hogy azt a fenforgó körülmények 
között érvényre emelhetik ? Mármaros egyik érde
mes követe ugyan tegnapi beszédében jóslatot tőn, 
hogy ha még egy ideig várunk, meglesz a „resti-
tutió in integrum" oly értelemben is , a mint ő 
veszi. De, bocsásson meg , hogy e nyilatkozati) 
után is kétségbe vonjam azt, hogy politikája ily 
sikerére nézve, keble nemes buzgalmán kivül, 
egyéb garantiát nyújtani képes legyen. S felelős
séget meruének-e vállalni érte , hogy ezzel a be
következhető esélyek ellenében megmentik a mo
narchiát, megmentik a magyar korona birodalmát'? 
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Én részemről legalább azon felelősséget, 
mely ránk háramlanék, ha a tisztán jogi szem
pontokhoz merev ragaszkodásunk miatt a kiegyez-
kedés nagy munkája most ismét dugába dőlne, a 
rám eső 400-ad részben is magamra vállalni nem 
merem. 

Rámegyek végre a 67-es bizottság javasla
tára. Megvallom, én nem így, hanem máskép kép
zeltem a nagy kérdés megoldását. Egyéni néze
tem , a modus procedendire nézve, attól, a mely 
követtetik, lényegesen különböző volt. Én semmi
kép sem óhajtottam, hogy a birodalom jelen átala
kulása , a regeneratió e nagy munkája sistirozás-
sal, vagyis az alkotmányos életnek a lajtántúli 
népeknél fölfüggesztésével kezdődjék. Én itt i s , 
ott is egy törvényes, az illető népek rokonszenvé
re támaszkodó k é p v i s e l e t n e k nem ugyan 
együttes, hanem egy időben működését óhajtot
tam , föltételeztem volna. Nem képzeltem, hogy 
ama szünetelés ideje alatt itt a mi országgyűlésünk 
e kérdéssel tüzetesen foglalkozzék, egy 67-es bi
zottságot nevezzen, s ez kész tervet készítsen, mely
nek aztán, miután a mi tanácskozásaink retortáin 
átszivárgott, amott a Lajtán túl el- vagy nem fo
gadása iránt még kérdést lehessen támasztani. Én 
olyformán képzeltem a megoldást, hogy a mi or
szággyűlésünk egy javaslatkészitő bizottságot ne
vez k i , s az osztrák országgyűlés is maga részé
ről egy hasonló javaslatkészitő bizottságot nevez 
ki. Ezek aztán külön is , sőt a szükséghez képest 
együtt is tanácskozván, csinálják meg a kiegyez-
kedés tervét, melyet aztán mindegyik küldöttség 
a maga illető országyülése elé jóváhagyás végett 
terjeszszen, stb. Nem részletezem tovább ezen tisz
tán egyéni nézeteimet azon eljárásra nézve, melyet 
elméletileg correctebbnek, gyakorlati kivitelben 
gyorsabban czélhoz vezetőnek hittem volna: ezen 
most már túlvagyunk! 

Végre is nem egy szép elméletnek következe
tes vagy lehető legszabatosabb keresztülviteléről 
van itt szó, hanem egy praktikus kérdés lehető 
legczélszerübb megoldásáról. Tiltakozom azonban 
előre is az ellen, hogy ama megpuhitás, contuma-
ciálás s a szelid tortura egyéb eszközeinek nálunk 
oly sajnosán ismeretes rendszere, melyre itt célzá
sok történtek, valaha a mi nevünkben vagy érde
künkben bármely ország népe ellen, hacsak vissza-
torló Nemesisképen is, alkalmazásba vétessék. Hi
szem, hogy az örökös tartományok népeinél is oly 
erős azon meggyőződés, hogy egymásra kölcsö
nösen szükségünk van, miszerint ily eléggé nem 
sújtható eljárásra se alkalom, se ürügy nem 
lesz. 

S e szempontból véve a dolgot, én ugyan 
őszintén megvallom, hogy nekem a 67-es bizott
ság többsége javaslatának nem minden pontja tet

szik egyformán, s nem minden aggodalom nélkül 
alkuszom meg magammal, midőn rá szavazok; 
de valamint Monor kerülete érdemes képviselője s 
utána a baloldali szónokok sorban nem érezek 
magokat hivatva arra, hogy a szélső bal oldal kü
lön inditványát szigorú birálat alá vonják, úgy 
én sem tekinthetem föladatomnak e javaslat gyön
géit feszegetni, nemzetemnek ezzel mintegy sebez
hető Achilles-sarkait barát s ellenség előtt, tán 
több elmeéllel, mint eszélyességgel, fölleplezgetni. 

A javaslat ellenzői, velem együtt, nem a mai 
kor gyermekei, s a múltra visszapillantva, el
mondhatjuk a híres római consullal: „Aliosnosvi-
dimus ventos, aliis impendentibus periculis non 
cessimus!" D e , visszatekintve hazánk függet' 
lenségi harczára, valljuk meg őszintén, ha az 1848-
és 49-ik évben s azóta leélt időszak válságos pil
lanataiban— akár a midőn az 1848-ki országgyű
lés (július 24-én) gróf Teleki László indítványára 
Ferdinánd királyhoz küldöttséget indított; akár 
midőn akkori minisztereink,- Batthyány és Deák 
(augusztus vége táján) Bécsben fáradoztak , hogy 
„habár áldozatba kerülne isft, a ránk zúduló re-
actiót, mely országunkat csakhamar elborította, 
első forrásainál tikkaszszák el s dugják be , mi 
azonban, fájdalom ! akkor nem sikerült; vagy mi
dőn aztán Bat thyány, ha jól emlékszem, Szentki
rályival új minisztériumot volt alakítandó ,* vagy 
akár midőn a pesti országgyűlés Debreczenbe tette 
át üléseit, mialatt egy Wiudischgratz herczegnek 
szomorúan történetileg emlékezetessé lett válasza 
mondva volt—ha akkor s azóta bármikor így bán
tak, így beszéltek volna velünk, mint most bánnak 
és beszélnek; ha ő felsége csupán csak népe szere
tetét és bizalmát véve testőrseregéül, körünkbe jő, 
s csak annyit kivan vala tőlünk, a mire a pragma-
tica sanctió szerint joga van, hogy trónját s bi
rodalma fenállhatását, hatalmi állását biztosítsuk; 
ha lemondva minden további octroyálási kísérle
tekről, e nagy czél elérésére is a módok és eszkö
zök megválasztását ránk bízza, s a—más részről, 
valljuk meg, nagy felelősséggel járó—initiativát a 
mi kezünkbe adja: vajon bármikor hasonló válsá
gos pillanatokban, ily vagy ehhez hasonló kiegyen
lítést nem osztatlan örömmel üdvözöltünk volna-e? 
Vagy legalább ellenzésünk nyilait annyira meg
tompítottuk volna, hogy a czéltáblát, melyet ki
mérnünk kell, szerfölött át ne lyukaszszák, mely 
nemes taktikát egyébiránt, ha sejtelmem nem csal, 
s ha szabad a szív rejtettebb érzelmeit is egy kissé 
szellőztetni, iigy vélem észlelhetni, hogy a javas
lat tisztelt ellenzői, irányunkban,[csekély kivétellel, 
most is mintha követnék, miszerint ellenzésök ál
tal se magát a kiegyenlítést, se az azt pártoló 
és érvényre emelő többséget, utóbb végre önma
gokat is lehetetlenné ne tegyék. 
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Egy van, a mi leginkább, a mi egyedül ké
pes engem megnyugtatni : s ez erős hitem nem
zetem életrevalóságában. 

A betű öl; a lélek elevenit. 
Nem az irott törvények; a nemzet geniusa az, 

igenis, a nemzetnek alkotmányos jogai, szabadsága 
fölötti folytonos éber őrködése az, a mi institutiói-
nak igazi életet ad, s azokat gyümölcsözővé teszi. 

Valóban csodálom, hogy azok, a kik egyfe
lől fennen hirdetik, hogy Magyarország senkire j 
sem szorult, hogy minden támasz és szövetkezés 
nélkül maga is megállhat Európában, sőt, mint 
egyes lelkes szónokok mondák, a félvilággal szem
be szállhat: másrészt azonnal oly kislelküségbe 
esnek , hogy megijednek a delegatióktól! 

Én mind amaz elbizottságtól, mind eme ki- | 
csinyhitüségtől egyaránt távol tartva magamat, 
miután úgy vagyok meggyőződve, hogy Satur- j 
nus, kiben a régiek ama mindenek fölött álló nagy- ! 
hatalmat, az időt jelképezték , még sok gyerme- j 
két föl fogja ugyan egymás után emészteni, de I 
az öreg Saturnust saját e kisdede megenni soha 
nem fogja: a bizottság többségi javaslatának pár-
tolóihoz csatlakozom. (Helyeslés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Szontagh Pál! ! 

Szontagh P á l : T. ház! ígérem mindenek 
előtt a t. háznak, hogy előadásomat oly röviddé 
kívánom tenni, hogy ez majdnem egyértelmű fog 
lenni az elállással; (Halljuk!) sőt köszönetet mon
dok a megüresedett padok megritkult híveinek; s i 
kérem a t. házat : valamint én részemről figye
lembe veszem azon igényeket, melyeket a kime
rült türelem és a tárgy megvitatott volta követel, 
úgy méltányolja másrészt indokaim előadásának 
meghallgatásával, a mit tőlem a 67-es bizottsági , 
tagság és a kisebbség véleményének aláírása kö
vetel. (Halljuk!) 

Nincs is nekem hosszas észrevételem, akár | 
úgy veszszük, hogy az átalánosságnál maradjunk, | 
akár a többségi indítvány egyes tételeit kisza- | 
kasztva, fejtegessük a tárgyat. Ezúttal egyedül a 
parlamenti taktika egy momentuma az, mi engem 
felszólalására késztet, s e tekintetben az sem bírna 
arra, hogy hallgassak, ha ez által talán némi is
métlésekbe is esném : ez pedig az, hogy ezen ta
nácskozásoknak már kezdetétől fogva mintegy 
folytonosan mondatik nekünk, hogy nemzetünk, a 
magyar nemzet egy oly gyönge , egy oly kime
rült, egy a maga lábán annyira járni nem tudó 
nemzet, hogy annak gyorsabb teendője nem volna, 
mint félrevetve azon meghatározásokat, melyeket 
a kisebbség véleménye elegendőknek tart, a szo
ros dualismus, a personál unió fentartása érdemé
ben fölállít, ebből az ő felsége többi országai- s 
tartományaival bensőbb reálisabb unióba kész
tetve látja magát lépni — s tisztelve minden meg-
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győződést, mely üdvre akar vezetni —- mondom, 
hogy ezen bensőbb unió czéljából mintegy hidat 
kellene annak építeni — értem a delegatió intéz
ményét — hogy a souverain államiság állapotá
ból, annak terheitől és nyűgétől mihamarabb sza
badulhasson. 

Ezt kétségbeesett tannak tartom, és részem
ről azt nem osztom; nem osztom épen azon egyik 
zalamegyei képviselőnek intésére, a ki azt mondta, 
hogy a meglevő tényeket, mintegy szivacscsal a 
fekete tábláról az irást, letörülni nem lehet. Az 
én emlékezetem táblájáról sem bírom letörülni azt, 
mire a történelem tanít, s mik — csak röviden te
szem észrevételemet — a magyarországi had- és 
pénzügy külön állhatását, dicső eredménynyel 
különállhatását bizonyítják. {ügy van! balról.) 

Elég legyen röviden érintenem a már itt is több 
ízben hallott azon történelmi argumentumokat. 
melyek az első habsburgi leányörökös trónja 
megvédése körül tett, és 1848 és 49-ben kifej
tett erőfeszítésre vonatkoznak, a midőn ez utóbbi 
alkalommal a nemzet királya nélkül is megtette 
azt, a miről most, királyával együtt gondolva, az
zal a legbensőbb egységben, őszinte kibéküléssel 
egyesülve, az mondatik, hogy ilyest jövőre végre
hajtani nem képes. Azt szokás mondani a Bourbo
nokról, hogy nem tanultak semmit, de nem is fe
lejtettek semmit. Ismerem nemzetemet, legalább 
vélem ismerni, mert tények szólnak itt is : felej
teni tud, de tanulni is képes. Hogy mit felejtett, 
azt mindnyájan tudjuk! Hogy mit kelljen megta
nulnia, p. o. a hadügy külön kezelésére nézve, a 
kisebbség véleményének elfogadása által nincs ki
zárva, hogy ezen nemzet — egyebet nem említve, 
csak az olasz nemzet példáján okulva — ne tanul
hassa meg azt, hogy emergente casu, midőn t. i. 
oly védelmi harczra lesz szüksége, a hol a lajtáu-
tuli népek közreműködésére is szükség lesz, s a 
hol a királynak e nemzettel és birodalma többi 
nemzeteivel egygyéforrva kellene fegyverhez 
nyúlnia, hogy akkor fölfüggeszsze az alkotmányos 
garantiákat, s dictatori hatalommal is kész legyen 
felruházni fejedelmének személyét. (Helyeslés.) 

Még csak némi észrevételem van arra a par
lamenti taktikára, a mely azt ügyekezett bizo-
nyitni, hogy mi gyöngék és magunk lábán állani és 
haladni, önrendelkezésü souverain államiságra kép
telenek vagyunk, és azért a kisebbség javaslatá
ban körülirottnáí szorosabb, bensőbb és szerves 
szövetségre van szükségünk ő felsége többi orszá
gai- s tartományaival. Egybevéve ezen állítást azon 
tétellel, mely itt szintén mondatott, hogy csak a kez
detnek kezdetén vagyunk: ha ez igaz, és tekintve, 
hogy oly tekintélyes tagjai a túloldalnak mond
ták azt, hogy föl lehet tenni, a mint óhajtom, hogy 
ne legyen ez talán cassandrai jóslat; szem előtt 
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tartva ezt, és reflectálva arra, hogy azok iránya- ' 
ban, kik ennélfogva aggódnak a 67-es bizottsági 
munka elfogadásán, mert az tovább, mert igen meísz-
szire ,vezethet a megegyengetett reál uniói téren, 
jövő törvényhozások energiájára, kitartására és 
szívósságára, s a nemzet erkölcsi erejére történik 
hivatkozás : kérdeni, t. ház ! mi következhetik eb
ből ? Következhetik az, hogy azon cassandrai aj
kak által jelzett kezdetnek nem óhajtott irányban 
tovább folytatása csakugyan igen könnyen és ha
mar be fog következhetni, a mit azon körülmény 
is igazolni látszik, hogy maga ezen képviselőház 
múlt havi bizalmi szavazatainak meghozatala al
kalmával a jelenleg kormányon lévő férfiaknak 
személyéhez kötötte a fölhatalmazást. Kell hát 
már valami tartózkodásnak, valami félelemnek 
lenni azoknál is, kik ezt tették, ámbár a fölhatal
mazást készséggel szavazták meg, s a kikhez magam 
is járultam. Ha már most ezen törvényhozásnak 
sikerül azon meggyőződést költeni, hogy mi gyön
gék vagyunk, sikerülhet a jövő törvényhozásoknak 
valószínűen még inkább nem csak saját keblökön 
belül, hanem sikerülhet az összes néppel is elhi
tetni azt, hogy oly gyönge nemzet vagyunk, mely 
a maga lábán járni még a többségi javaslat hatá-
rozmányai szerint is képtelen, s ezen módszer is 
sok neki; már pedig figyelmeztetem a t. házat, 
hogy a mi majd hit erejére vergődik föl — mert 
nagy tényező nemzetek életében a hit — s az, a 
mit minden ember vall, és mit minden ember hisz, 
az megtörtént dologgá fejlődik, vagy rögtön, vagy 
bizonyosan egy közel jövőben. Erre vonatkozva 
eszmémet nem formulázhatnám ékesebben, mint 
a nagy római történész, ki ezt mondja: „Inge-
nia, studiaque oppressioni facilius quam revoca-
veris, subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo 
et invisa primo desidia postremo amatur." Ha meg
szokjuk ezen „desidiát", ha önmagunk nem kívá
nunk rendelkezni saját ügyeinkben, ha nem bí
zunk magunkban — de még sem az elbizakodásig 
— bizonyára a későbbi generatiók oly viszonyok
ba, állapotokba fognának vezettetni, sodortatni, a 
niinőkrő] szeretem hinni, hogy most még mind
nyájan félünk, s odáig jutni nem akarunk. 

Szemünkre vettetett bizonyos oldalról az is, 
hogy mi a kisebbségi javaslat elfogadását a nem
zetnek további szenvedései árán is kívánatosnak 
tartjuk; a mint hogy ily esetben arra kényszerítve 
is lenne a többség nézete szerint az ország. Ezt 
szabad legyen kétségbe vonnom, s fölfogásom sze
rint némileg magyaráznom. 

Azon t. képviselő mondása, ki állította, hogy 
szükség esetében még szenvedés- és türelemképes
nek hiszi nemzetét, fölfogásom szerint nem értel
mezhető úgy, hogy még további provisoriumok, 
anyagi és szellemi kinoztatások terén inkább kí

vánjuk látni nemzetünket, mint a kifejlödhetés út
ján, hanem csak úgy, hogy azon hatalom, mely-
lyel bennünket fenyegetnek, ha talán ismét ke
zébe ragadhatná a kormány gyeplőit, valószínű
leg, mint én is hiszem, nem állhatna fen sokáig; 
mindenesetre pedig hasonló volna annak eljárása 
azon vadonba tévedt mesebeli lovag állapotához, 
a ki, midőn vélt ellenére méri csapásait, csak ön
magát sérti, s minden kardcsapása, minden tőrdö-
fése eredményéül a sebeket saját testén érzi fölfa-
kadozni. Épen azért lehetetlennek tartanok mi a 
nemzetnek ezen állapotban való tovább tengését, 
ha a mi külön véleményünk fogadtatnék el. (He
lyeslés hal felöl.) 

t 
Es meg vagyok annak igazságáról is győ

ződve, mit Pest városa egyik nagyérdemű képvi
selője tegnap mondott: ne gondoljuk, hogy ügyeink 
csak idáig való fejlődése is egyedül a mi érde
münk. Teljesen számba veszem én is a világtörté
nelem és az eszmei tényezők föltartózhatatían for
gását és hatalmát, s tudom, hogy azoknak emberi 
hatalommal alig lehet gátat vetni, s a közel múlt
ban magam isiígy láttam, példáulhogy akkorésazok 
által ejtettek magán a monarchismus elvén a legna
gyobb sebek 1848- és 49-ben, kik azt gondolták, 
hogy annak legerősebb, sőt dönthetlen támaszokat 
fognak emelni; vagyis meg vagyok győződve, hogy 
úgy fejezzem ki magamat, nem a nemzetnek, vagy 
azok képviselőinek szép szemeiért történtek és tör
ténnek bizonyos dolgok, hanem a körülmények 
kényszerítő hatalmánál fogva. Ezen nézetében a 
Pest város egyik érdemes képviselőjének szívesen 
osztozom. 

S most már összefogva eszméimet, melyekből 
kiindultam, azon véleményemet mondom ki, hogy 
ha van vívmány abban, mit a többség most elérni 
óhajt, lényeges része van annak létrejövetelére 
nézve az 1848/s-ki eseményeknek. A most remélt 
eredményeket azon említett vérkeresztség gyü
mölcseiül fogjuk talán szedni mi , vagy fogják 
szedni később utódaink. {Helyeslés hal felöl) 

Végzem szavaimat, t. képviselőház, és azt 
mondom, hogy ha e kettőt összevetjük — t. i. egy
részt azt, hogy a kezdet kezdeténél vagyunk, 
másrészt, hogy sükerülhetne a népben universali-
zálni azon hitet, és ez által azt ténynyé érlelni, 
hogy annyira gyengék vagyunk, hogy a ki
sebbség javaslata szerinti önállást meg nem bír
juk — megtörténhetik rajtunk, hogy nem azon szin-
padilag szép halál neme a római sülyedő társada
lom szokásaiból, mely ezen debatte-ok kezdete 
alkalmával említtetett, lesz osztályrészünk, ha
nem lesz a halál azon neme, melyet a magyar 
költő fest, mondván: 

A véren árult ifjodás helyett 
Lassú halálnak mérge száll reánk l 
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Ezt kívánom mellőzni; kívánok még több ön
érzetet önteni nemzetem kebelébe, mint a mennyi 
benne van; és hogy ne legyen alkalma és módja 
megszeretni a desidiát, és mivel ezen önállást, maga 
lábán járást a kisebbség véleménye szerint látom 
részére biztosítottnak: azért arra adom szavazato
mat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Fulepp Lipót! 
F ü l e p p L i p ó t : Két nagy érdek áll előttünk; 

az egyik törvényeinkből fejlik ki s sziveinkben él, 
a másik az időtől nyert határozott alakot és böl-
cseségünkhez szól; mindkettő életre tart számot, 
és létföltételeinek méltánylását követeli tőlünk. 

Az egyik hazánk törvényes függetlensége, a 
másik a birodalom hatalmi állása. 

Megemlítettem ezeket én is leginkább azért, 
mivel alkalmat akarok venni annak kijelentésére, 
hogy mi is, a többség tagjai, hazánk függetlensé
gét oly drága kincsnek tekintjük, melyet elődeink, 
a karok és rendek hosszú századok során át hiven 
megőriztek, és mi, a nép képviselői, csonkitlanul kí
vánunk utódainknak átadni. E tekintetben nem 
engedünk elsőséget az ellenzék tisztelt tagjainak. 
A különbség közöttünk csak az: hogy ők a füg
getlenség merev fölfogásának mindent alárendelve, 
mindent veszélyeztetnek, még azt is, mi nem kizá
rólagos tulajdonuk, a közszabadságot s egy jobb 
jövőnek reményét; mi ellenben, hazánk függet
lenségének föntartása mellett, a közös ügyek iránti 
kielégítő intézkedést lehetőnek tartjuk. Én külö
nösen a közös ügy iránti intézkedést oly követel
ménynek tekintem, mely egyenesen az 1848-ki 
törvényekből származik. 

E törvények hozatala előtt ugyanis a királyi 
jogok közé tartozott az, hogy ő fölsége nem csak 
saját királyi jövedelmeiről, miként Komárom vá
rosa nagyérdemű képviselője monda, mert ezeket 
csak a koronajószágok jövedelmei képezték, de a 
magyar állam minden rendes jövedelmeiről szaba
don rendelkezett, számadási kötelezettség nélkül. 
Ennek folytán ezekből is a közös ügyekre annyit 
fordíthatott és fordított, mennyit a szükség kivánt 
s a körülmények engedtek. Tény az, hogy a ma
gyar állam jövedelmi fölöslege tetemes összegben 
évenkint a birodalmi pénztárba folyt be. 

Ez oka, hogy se azon korszakban, melyet 
tisztelt barátom, Kállay Ödön emiitett, midőn az 
osztrák ház a spanyol és német koronákat bírván, 
a fél világ fölött uralkodott, se utóbb a közös 
ügyek és azok közös tárgyalásának eszméje nem 
merült föl. 

De midőn az 1848-ki törvények az alkot
mány korszerű átalakítását, a budget évenkinti 
megállapításának kikötésével, befejezték, akkor a 
közös ügyek és költségek is az árnyékból, mely
ben a királyi hatalom védszárnyai alatt, a prag-

matiea sanctió keletkezése óta lappangtak, elő
térbe lépve, a törvényhozástól sürgetőleg követel
tek tekintetbe vételt. 

S valóban, ha mi, s a lajtántúli népek, a bud
get megállapításának nagy jogáról lemondani haj
landók volnánk : a közös ügyek, mintegy varázs
vessző érintésére, rögtön eltűnnének az égető napi 
kérdések sorából. De mivel azt nem tehetjük, ten
nünk nem szabad, e kérdést okvetlenül meg kell 
oldanunk, nem a birodalom, de saját érdekünk
ben, oly intézményeket alkotván, melyek az 1848. 
törvényeknek t. barátom, Trefort Ágoston úr által 
oly világosan kimutatott hiányait pótolva, nekünk 
biztosítsák a befolyást, mely bennünket ez ügyek
ben megillet. 

S azon tisztelt társaink, kik a szélső bal olda
lon foglaltak helyet , mi alapon utasítják visz-
sza e befolyást? Miért ragaszkodnak mereven az 
e részben hiányos 1848-ki törvényekhez? Indo
kaik között első helyet foglal maga a sanctió 
pragmatica, melyben csak a közös fejedelem fel
séges személyében kifejezett personális uniót lát
nak ; e fölfogás súly át pedig neveli az, hogy azt az 
egész bal oldal magáévá tette. 

Azok után, miket e tekintetben már igen tisz
telt képviselőtársaink, Somssich, Szentkirályi és 
Horvát Boldizsár urak előadtak, csak egy rövid 
megjegyzésre szorítkozom, s ez az: hogy ez állam
szerződést, e százados tényt, nem lehet egy líjabb 
fogalom szűk keretébe szorítani, de megítélni kell 
azt önmagából, elfogadni kell azt minden sajátsá
gaival, minden következményeivel. 

Ezek közé tartozik alkotmányos függetlensé
günk biztosítása egy részről,ide tartozik az elválaszt-
hatlan birtoklás, a kölcsönös védelem, s az unió 
eontra vim externam más részről. 

í g y fogta föl azt az 1848-ki törvényhozás is, 
mely a birodalmi kapcsolatot és a közösen érdeklő 
viszonyok fenhangu elismerését törvényköny
veinkbe beírta. 

így fogta föl azt a 67-es bizottság is, mely 
a közös ügyek megállapításában egy hajszállal sem 
lépte át annak határait, s szabályozását mind azon 
érdekeknek, melyek ezen állam-szerződésre nem 
vitethetnek vissza, a köztünk s a lajtántuli népek 
között kötendő nemzetközi szerződéseknek tar
totta fen. 

Különben megnyugtatásomra szolgál azon ör
vendetes tény, hogy a bizottság többsége s kisebb
sége egy téren áll. Mindkettő közös ügyeket, vagy 
ha úgy tetszik, közösen érdeklő viszonyokat elfo
gad ; mindkettő a külügyeket és a közös bizton
ságnak fentartására szükséges kölcsönös védelmet 
ezek közé számítja; mindkettő az innét eredő költ
ségekről gondoskodni akar ; csak a költségek ter-

13* 
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mészetének meghatározásában, valamint a módok-
s eszközökben különböznek egymástól. 

A bizottsági többség a közös ügyekből szár
mazó költségeket közöseknek vallja, de a kisebbség, 
noha annak vezér-tagjai az albizottsághoz beadott 
különvéleményben e nézetet fejezték ki, azt nem J 
ismeri el. 

Miért teszi ezt ? Kétség kivül azért, mert tudja. 
hogy magán-jogban szintúgy mint a közéletben 
átaláuos elfogadást nyert azon elv, hogy a mi kö
zös, az közösen is elintézendő', s mert e költségek 
bár mi alakban való közös elintézését kikerülni óhajt
ván, kétségbe kellett vonnia az előzményt, melyből 
az a logika változhatlan szabályainál fogva önként 
folyna. 

E költségekre nézve azonban a kisebbség1 is 
érezte az 1848-diki törvények kifejtésének mellőz -
hetién szükségét, mert külön véleménye 28-dik 
pontjában azok tárgyalására ajánlkozik, azok elő
leges fölvetését, a magyar minisztérium által ő fel
sége többi országai és tartományai minisztereivel 
folytatandó előleges értekezés mellett, évenkint ké
szíttetni és a magyar korona országainak egyéb 
állam-költségeinek budgetjével együtt elhatározás 
végett évenkint indokolva, az országgyűlés elé ter
jesztetni kivánja, magától értetvén, hogy akkor 
a lajtántuli népek közös törvényhozása elé is 
terjesztendő volna. 

Két önálló, egymástól egészen független tör
vényhozás , mely közös költségeiknek előleges 
fölvetéséről külön tanácskoznék és külön hatá
rozna, ez oly kísérlet, mely nem történt még soha. 

Ott van Schweicz. a szabadság és ipar e régi 
menhelye, ott vannak a tengeren tul az egyesült 
amerikai államok, ez ifjú óriás, ki az anyagi érde
kek, az erő és szabadság nagyszerű kifejtése által 
az ó világot bámulatra ragadja: mind kettő köz
társaság, mindkettő alkotmányának homlokzatán 
az egyes kantonok, az egyes államok függetlensé
gének, sőt mi több. souverainitásának nagy elve 
ragyog, s mégis ezek szintúgy, mint amaz, alkot
mányaik értelmében közös ügyeiket és költségei
ket közösen intézik el. 

Ott Németországban keletkezik most porosz 
védnökség alatt az éjszaki német szövetség; tagjai 
független fejedelmek; s mégis közös ügyeik s költ
ségeik közös tárgyalása terveztetik. 

E példákat nem azért idézem, mintha akár a 
helvét, akár az amerikai egyesült államok alkotmá
nyát általunk utáuzandónak tartanám, vagy dicsér
tetni akarnám a porosz nagyravágyást, mely a 
német nemzet egységi törekvéseit saját érdekében 
kizsákmányolja, s jogtalanul elfoglal, vagy magá
nak alárendel mindent, mi hatalmi körébe esik. 
Idéztem ama példákat csak azért, hogy a kérdést 
emelhessem: nem birnánk-e mi is, Magyarország 

és az örökös tartományok, kik egy fejedelem alatt 
élünk, közös ügyeink és költségeink oly közös el
intézési alakját fölállítani, mely függetlenségünk 
megóvása mellett a birodalom érdekeit s a szabad
ság igényeit kielégítené? 

A bizottság ezt megkisérté s csekély nézetem 
szerint sikerrel; holott a kisebbség külön vélemé
nyének 27s következő pontjaiban foglalt tervezet, 
ha elfogadtatnék, kivihetetlennek és a szabadságra 
nézve veszélyesnek bizonyulna. 

Kivihetetlennek, mert alig képzelhető, hogy 
a két országgyűlés, mely között a közös költsé
gekre nézve a budget-megállapitási jog megoszla
nak, megegyezzen oly számok fölött, melyek alatt 
többnyire jelentékeny anyagi érdekek, nagy po
litikai kérdések s néha személyes törekvések is lap
pangnak. 

Veszélyesnek pedig ez által bizonyulna e ter
vezet, hogy a két országgyűlést hason joggal , *de 
az eltérő nézetek esetében minden kiegyenlítési 
eszköz nélkül mereven egymással szembe állít
ván . a budget-megállapitási jog merő ábránddá 
válik. 

S valóban összeütközés esetében nem maradna 
más mérséklési eszköz hiányában egyéb fen, mint 
hogy az egyik minisztérium az egyik képviselő
ház eloszlatására magát elhatározza. S miután a 
két országgyűlés első tárgyalása, a javaslatkészitő 
bizottság választása s működése, végre az ország
gyűlések második tárgyalásai sok időt vettek már 
igénybe, következnének az uj követválasztások, a 
két országgyűlés tanácskozásai, talán uj javaslat
készitő bizottságok választása s végre uj, második 
országgyűlési tárgyalások; s ha a kormány a kö
zös költségek budgetjének előterjesztésénél mind 
azon eshetőségeket számba nem vette, vagy számba 
nem vehette, okvetlenül megtörténnék, hogy vagy 
országgyülésileg megállapított budget nélkül sze
detnének az adók,s igy a parlamenti kormány
rendszer alapjában rendittetnék meg, vagy pénz 
hiányában az állam gépezete megállana. 

Avagy azt hiszik-e a háznak azon tisztelt tag
jai, kik a külön véleniéiyt pártolják, hogy a két 
törvényhozás bölcsesége s mérséklete azon gonddal 
törekednék e veszélyes összeütközéseket kikerülni, 
melyet a tengerész fejt ki az örvények és sziklák, 
körülhajózásában'? T. barátom Simonyi Lajos 
báró ki is fejezte e hitét, s ezt azzal indokolta, hogy 
a két országgyűlés ki fog egyezkedni, mert ki kell 
egyezkednie. Igen t. képviselőtársunk Tisza Kál
mán pedig rendes körülmények között biztos szá
mítással a két minisztérium s a korona befolyásá
tól várja az összeütközések elhárítását. Reményei
ket szivesen tenném magaméivá; de kérdem, rendes 
körülmények között élünk-e ? s még ez esetben is 
tanácsos és üdvös volna-e ily nevezetes alkotmá-
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nyos jog* sükeres gyakorlatát a törvényhozás má
sik felének, sőt egy idegen törvényhozásnak is jó 
akaratától függővé tenni? s végre ki állhat jót, 
hogy a számos pártok, melyek a Lajtán tul a poli
tikai küzdtért elfoglalják, mindegyik tetőtől talpig 
vértezve, ellenkező elvekkel, mindegyik külön 
zászló alatt és más jelszóval, hogy e pártok vagy 
azok többsége sugallatára a reactiónak. mely miatt 
most is a t. báró nézete szerint sötét gond ül ar-
czainkon, egyszerre nem egyesülnének, annak tett
leges bizonyításául, hogy a közös költségek fölött 
egymástól függetlenül intézkedő két országgyűlés 
fen nem tartható? 

S e veszélyt fokozza az. hogy a bizottsági ki
sebbség külön véleménye az arányt, melyben a kö
zös költségek általunk viselendők, hosszabb időre 
terjedő külön alku tárgyává nem teszi. Nem von
hatnák-e elleneink ily helyzetben szövetségökbe 
az anyagi érdekeket, a számító izgatás e biztos 
frigyesét? e veszélj^es téren nem ujithatnák-e meg 
a harczot minden évben, megtagadva az ö ország
gyűlésükön folyvást a javaslat-készítő bizottságok 
véleményének elfogadását mindaddig, inig czélt 
érve, a szabadságot és a birodalmat uj válságokba 
nem Bodornak ? 

Nem, nekünk nem szabad se az egyiket, se 
a másikat a véletlen szeszélyeinek, vagy elleneink 
kiszámított megtámadásainak átengedni. A római
ak egykoron bezárták Janus templomát átalános 
béke idejében: nekünk a válságok forrását kell el
zárnunk, a közös ügyek elintézéséül oly intézménye
ket állítván föl, melyek a sokáig száműzött szabad
ságnak időt engedjenek, hogy közöttünk ismét 
meghonosodjék s a sokat szenvedett nép között a 
jóllét áldásait kifejthesse. 

Mind ezeknél fogva, noha elismerem, hogy a 
kisebbség különvéleményében sok régi kívánalma 
a nemzetnek, sok nemes vágy nyert kifejezését, azt 
nem pártolhatom. 

Nem pártolom, mert az összeütközések, a föl
oszlás csiráját hordja magában, és azt elfogadva 
rósz szolgálatot tennénk a szabadságnak, melyet e 
nemzet nem fejedelmi kegyelemből bír, hanem ma
gával hozott, midőn ezer év előtt e földnek nevét 
adá, s melyet — ha a múltból szabad következte
tést vonni a jövőre — magának örök időre eljegy-
zett, nem ugyan fényes szertartással, mint egyko
ron Veleneze dogéi eljegyezték óvenkint a végte
len tenger fölötti múlékony uralmat, hanem azon 
férfias kitartással, mely meg tudja védeni azt, mit 
bír, s azon bölcseséggel, mely a változó idők igé
nyeivel meg tud alkudni. Pártolom a többség ja
vaslatát. (Éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Szilády Áron! 
Sz i lády Á r o n : T. ház! A figyelmet rövid

séggel s őszinteséggel kívánom megköszönni. Ha 

annyira különösnek látszanék az, mivel beszédemet 
kezdeni fogom, hogy netalán a túlsó oldalon homé-
ri kaezajt ütnének rajta, legalább „risum teneatis 
amici." Felelni kívánok az igazságügyminiszter 
urnák. (Ralijuk!) A t. túlsó félnek szónokai, kik 
az igazságügyminiszter után beszéltek, többnyire 
hivatkoztak arra, hogy kevés mondani való kíván
tatik azon ügyre nézve, a melyet ők tökéletesen 
és az igazsághoz hiven kifejtve látnak. Sajnálom, 
hogy velők nem lehetek egy véleményben, és saj
nálom, hogy nekem, a ki ma ez oldalról talán utó-
só leszek a szónokok sorában, kell fölszólalnom. 
mikor hihető, hogy a következő nap competensebb 
szónokok adhattak volna erre feleletet. Azt mond
ja az igazságügyminiszter úr, hogy nem áll az. 
miszerint Magyarország csak a királylyal szövet
kezett. Én, t .ház, figyelemmel kisértem a túlsó ol
dal többi szónokainak is , ily kiindulási pontból 
mondott beszédeit, s megvallom, csodálkozással ta
pasztaltam, hogy azon 25 tulsószéíi t, szónok között. 
kik előttem beszéltek, egyetlen egy sem volt, a ki 
vezérének intését és utasítását, a melyet az én hi
tem szerint nem csupán a bécsi doctornak adott, 
követte és figyelembe vette volna. Ezen utasítás 
Deák Ferencz magasztalásra nem szorult közjogi ér
tekezésében foglaltatik, ha jól emlékszem, 71-dik 
lapján, a hol aztirja: „Hírlapokban,magánlevelek
ben lehet sorok közt is olvasni: de törvények és 
közjogi kérdések magyarázatánál semmi helye 
sincs a sorok közötti olvasásnak." Én sorok közöt
ti olvasásnak tekintem a t. igazságyminiszter úr ál
lítását, valamint nem tekinthetem egyébnek mind
azt, a mi a pragmatica sanctió magyarázására föl
hozatott a túlsó oldalról. 

Nem saját okoskodásom, nem is a t. miniszter 
urnák, vagy átalában az ellenfélnek g}rengébb ar
gumentumaiból merítem én czáfolatomat. Engedje 
meg a t. ház. hogy mellőzve mindezeket, hivatkoz
zam egyenesen a történelemre, s hivatkozzam kü
lönösen az 1722. és 23-ki országgyűlés egy pár 
napja történetének ide vonatkozó részleteire. 

Az 172 2-diki június 30-dikán elvben elfo
gadtatott a pragmatica sanctió , vagyis a női ág-
örökösödése. Ezen nap után egy hétig szünet volt, 
mi közben a király 7-dikén megérkezett Pozsony
ba. Július 7-dikétől 16-dikáig a sérelmi ügyek 
összegyűjtése és más egyéb csekélyebb fontossá
gú dolgok intéztettek el. Július 16-án azonban a 
már elvileg elfogadott nőági örökösödési törvény
javaslat hozatván a rendek elé, az egyhangúlag elfo
gadtatott. Közvetlenül, mindjárt a törvényjavaslat 
elfogadása után az elnöklő alnádor, Nagy István, 
inditványozá , hogy miután az örökösödés egyező 
rendének elfogadása következtében oly viszonyok 
merültek föl, melyek szükségessé teszik a tanács
kozást a szerződések létesítése iránt, melyekre lé-
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pendő vala <e pillanat óta Magyarország ő felsége 
többi országai- és tartományaival, inditványozá, 
mondom, hogy e szerződések létesítéséről tanács
kozzanak a rendek. Ezen indítvány ismét egyhan
gúlag elfogadtatott, s a rendek kimondták, hogy 
ezen unió érdekében működni kell, s elhatározák 
ugyanakkor, hogy ezen határozatokat a mágnások
nak be fogják jelenteni. Végeztek más egyéb 
dolgokat is, a melyek szintén a bejelentés tárgyai 
voltak, például a királynak megszavazandó hono
rárium mennyisége és a király további marasztá-
sa. A küldöttség (mely még nem vitte át a t. czik-
keket) átment a mágnásokhoz, s visszajővén je
lenté, hogy a mágnások bele egyeznek a nőági 
örökösödés oly rendezésébe, a mint az a szomszéd 
tartományokban elhatároztatott, s helyben hagyják 
a többi országokkal és tartományokkal való uniót 
illető határozatát is a rendeknek azon kikötéssel, 
„hogy Magyarország jogai és szabadságai mind
amellett fentartassanak." Ezután megjelent a mág
nások küldöttsége és sürgeté, hogy 6' felsége ma-
rasztására a küldöttség neveztessék ki, hogy azon
nal járjon el megbízatásában. Jelenté továbbá a 
főrendek abbeli vélekedését, hogy a szomszéd tar
tományokkal kötendő szerződéseket per instru
mentum pragmaticum, tehát alaptörvényileg kell 
meghatározni. De a törvényjavaslatra nézve az 
volt az üzenet, hogy mivel az ügy fontos, nem 
kell vele annyira sietni, hogy még aznap hitele
síttessék; más najora kell halasztani. Más nap, jú
lius 17-én megjelenik a rendeknél a királyhoz ren
delt küldöttség s jelenti, hogy ő felsége kinyilat-
koztatá, hogy habár fontos európai ügyek távo
zásra késztik is az országból, lélekben mindazál
tal együtt lesz a rendekkel. Megköszönte a föl
ajánlott honoráriumot, és ezt legczélszerübbnek 
látja, ha két részletben fizetik. A mi illeti az unió 
kérdését, a küldöttségnek mintegy a király vála
szát visszatükröző szavai ezek: „De unione et se-
curitate, respectu aliorum regnorum et provincia
rum, adsecurat sua majestas status: se sollicitam 
curam habituram, quatenus plenain securitatem ac 
tranquillitatem habere possint." 

Mi van mondva itt, t. ház, e szavakban? Sem
mi egyéb, mint ez. kereken kimondva: „Semmi 
gondja se legyen a magyar országgyűlésnek a 
többi országokra s tartományokra, azokról ő fel
sége gondoskodni fog, és gondoskodni fog azok 
nyugalmáról és békéjéről/' (Több hang a középen: 
Mert absoku úr volt!) 

Ezen királyi szavak hiven vannak az akkori 
országgyűlés irományaiban idézve, s onnan átvé
ve. A kij abban kétkedik, méltóztassék fölütni az 
1723-díki 129. darab t. czikketés azokat keresztül-
betüzni, akár elölről hátra, akár visszafelé: épen 
az idézett királyi válasz következtében nem fog 

találni azok közt az itt többször emiitett unió sta-
biliálása iránt egyetlen egy törvényczikket se 
azokon kivül, melyeket a pragmatica sanctió név 
alatt ismerünk, s melyekből még eddig mindig 
csak a personal-uniót következtette a magyar or
szággyűlés. 

De, hogy unió mégis van az 1723-diki törvén y-
czikkékben, mielőtt valaki fölhozná ellenem, erős
séget .hivánván abból meríteni, fölhozom én magam. 
Az 1 6 5 9 : 1 0 3 ; 1715 : 127; 1723 : 95 t.czikkeknek 
kevés különbséggel ily fölirataik vannak: „De unio
ne civitatis Crisiensis inferioris et superioris." 

Az 1723: XCV. t. ez. az elébb idézett t. ez. 
értelméhez hiven s ahhoz képest rendelkezik ujab
ban e tárgyban emez uniót illetőleg, midőn a zág
rábi püspök helyettesittetik, hogy ha akadályozva 
lenne részt venni az arra kiküldött deputatióban, 
legyen kiegészítve a küldöttség, a melynek „ante 
effectuationem unionis" kötelessége lesz megvizs
gálni és jelentést terjeszteni föl, vajon az egyesítés 
megtörténhetik-e „absque convulsione jurium imius 
vei alterius ex praeclictis cívitatibus." Ha így ér
tették az 1723-ki rendek az uniót, ha így látták 
azt véghez viendőnek ama városok egyesítésénél: 
kérdem, lehetett-e más fogalmuk azon országos 
unióról, melybe saját hazájok volt lépendő ? Ki-
vánhatták-e eonvolválni az ország jogait, mint a 
többség javaslata convolválja ? T. ház! Ezekből 
az is látható, hogy nem, mint Kaposvár érdemes 
képviselője állítja, az 1848-ki törvények, vagy 
azok készítői teremtették meg a közös ügyeket, 
ha azokat közös ügyeknek akarjuk nevezni, de 
midőn a pragmatica sanctiót az 1723-ki ország
gyűlés elfogadta, akkor minden felsőbb utasítás 
nélkül belátta szükségét annak, hogy itt szövet
kezésnek, szabad nemzetnek szabad nemzetekkel 
való szövetkezésnek van helye. 

Lehet nevezni e fölfogást alkotmányosan naiv
nak : s hogy ilyen lehetett, nem csodálkozom: hi
szen még láthatták azt, hogy midőn az 1723-ki or
szággyűlés az uralkodó nőág örökösödését nálunk 
behozta, azt 1720-ban szintén elfogadtatták az úgy
nevezett ausztriai rendekkel, melyeket még némely 
rendeleteknek meghallgatására meghívtak. Hihet
ték, minthogy volt valamely rend és képviselet az 
örökös tartományokban, hogy azok bizonyára tud
ják a felelősség terhét, mely vállaikra nehezedik, 
hazájok jogai fentartására nézve. Hivatkoztak rá, 
és nem hitték, hogy máskép lehessen velők érint
kezni, mint egyedül alkotmányos utón. 

Ebből és saját felelőssége érzetéből indult 
ki szerintem a 67-es bizottság kisebbsége, mi
dőn javaslatát olyan alakban készítette el, a 
minőben az a ház előtt fekszik, nem felejtkezvén 
meg az alapelvről, mely. ezen egyedül alkotmá
nyos felfogásnak megfelelőleg, mind a jelen, mind 
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a legközelebbi országgyűlés fölirataiban több izben 
kimondatott. 

Lehet, hogy a mi felfogásunk is naiv, de hi
szem, hogy alkotmányosan naiv leszen; és hiszem, 
hogy azzal nem fogunk magunkra se szégyent, 
se gyűlöletet vonni, sem a világ, sem a lajtán-
tuliak előtt. (A jobb oldalon: Mi sem!) 

Megvallom,t. ház,hogy mindannyi ékes szó közt, 
mindannyi szépen rendezett beszédben hijába keres
tem a fő okot, mely a körülmények tekintetbe vételé
vel talán a legigazabbnak, és bizonyára a t. túlsó oldal 
szempontjából a legdöntó'bbnek is tekinthető. Sze
rintem ez az — nem tudom máskép formulázni, mint 
igy —: el kellett készítenie az országgyűlésnek a 
többségi javaslatot, és el is kell azt fogadnia, mert 
különben nem kaptunk volna felelős minisztériu
mot (Zaj, ellenmondás)) el kellend azt fogadniok a 
lajtántuliaknak , mert különben nem fogják 
visszakapni felfüggesztett alkotmányukat. Én, t. 
ház, ily folyamában ezen dolognak nem látom a 
szabad nemzetet, mely szabad nemzetekkel fog 
egyezkedni a közös ügyek kiegyenlítése érdeké
ben ; de igenis látom azt, mit nem tagadott Kapos
vár érdemes képviselője sem, hogy absolut irány
ban haladunk. O azt mondta, hogy minden kor
nak megvannak sajátságos bűnei és sajátságos 
előnyei, és azzal vádolja a t. képviselő urat, ki 
ellen fölszólalt, hogy bizonyosan nem gondolta 
meg jól, mit mondottakkor, midőn kijelenté, hogy 
készebb volna inkább a nyers erőszak, az ököljog 
korába visszamenni. Elfogadnám a választást, s 
különböztetést , ha absolutismus és ököljog volna 
a kormányrendszernek csupán két, minden egyebet 
kizáró módja. Elfogadnám még akkor is, ha ősi alkot
mányunk ököljogon alapulna, és elfogadnám akkor, 
ha 48-ki törvényeinknek természetszerű kifejlesztése 
absolutismusra vezetne; ez azonban nem fogna oda 
vezetni, mig a 67-es bizottság javaslata természet
szerű fejlődésével a jövőben bizonyosan oda visz 
bennünket. [Igaz! abaloldalon. Ellenmondás a jobb 
oldalon.) 

Sok, sok volt mondva, t. ház, azon fel
fogásra nézve, melylyel mi a pragmatica sane-
tiót magyarázzuk, és melynek ilyszerü magyará
zatával, mi azt hiszszük, hogy megegyez a kisebb
ség javaslata. Mondva volt többek közt, hogy az 
nem törvényes. Én nem tudom, t. ház, lehet-e még 
törvényesebb valami, mint az, a minek minden 
szava nemcsak hogy a törvény betűjéhez és értel
méhez van nőve és ragadva, de melyre már egy 
praecedens is van. Az 1723-ki országgyűlés eljá
rása mutatja, hogy ha azon országgyűlésen elké
szült volna ama sokat emlegetett uniónak stabili-
sálása az 1723-ki törvényhozás által, csak oly for
mában létesülhetett volna az. a milyenbe azt a 
kisebbségi javaslat öltöztette. A 48-diki törvény-

> hozás előtt sem képzelem, hogy ne ezen törvényes 
. és alkotmányos szempont lebegett volna, midőn a 
' közösen érdeklő viszonyokról emlékezett: épen 

ugy, mint a hogy még a jelen országgyűlés is 
visszautasította most egy éve az opportunitást. 

Ezek egyszerű megjegyzéseim azokra nézve, 
miket az imént a t. igazságügyminiszter úrtól 

i hallottam. 
Mellőzve azokat, mik még ellenünk fölhozat

tak, és azon hitben lévén, hogy azokkal, miket 
fölhoztam, tehetségem szerint, egyúttal megfelel
tem azon vádak egy részére is, melyekkel ben
nünket a túlsó oldal t. szónokai jónak láttak illetni: 
elvégezném szavaimat. De nem mellőzhetem csak 
egyetlen oly megjegyzésre tenni észrevételt, me
lyet a nélkül nem hagyhatok. Az imént emiitettem 
már a koreszméket, a kor irányát, mely sajátságos 
bűnökkel és sajátságos előnyökkel van fölruházva. 

Többen a t. túlsó oldali szónokok közül meg
kísértették ezen eszmét, és az azokat említő szóno
kok ellenében czáfolólag lépni föl. A többek közt 
tegnap Gál János képviselő úr vette tüzetes czá-
folat alá azokat, miket a koreszmékre nézve Keglc-
vich gr. mondott, és azt állította átalánosságban: 
először, hogy a koreszmék rendesen nem oda fej
lődnek ki, nem oda jutnak vég kifejlődésökben, 
honnan kiindultak; nem azon czélt érik el, melyet 
kiinduláskor szem előtt tartottak és elérendőnek 
tekintettek. Fölhozta erre például a reformátiót, és 

I azt állította, hogy lám a reforniatiónak sem az volt 
! czélja, a mivé lett: czélja volt a vallás terén a te-
I kintélyek megdöntése ; és mi lett végeredménye ? 
Végeredménye lett a lelkiismereti, hit- és meggyő-
ződésbeli szabadságnak diadala. 

T. ház! Ha a logika megfordított törvényei 
szerint kellene okoskodni az embernek, akkor hi
szem , hogy ezen következtetésre jöhetnénk. Én 
nem akarom most se a t. képviselő urat, se a t. 
házat untatni hosszas bizonyítékokkal; elég lesz 
csak arra hívnom föl figyelmét a t. képviselő urnák, 
hogy tekintsen vissza azon időre, midőn a refornia
tiónak legelső halvány sugarai törtek keresztül a 
sötétségen : látni fogja legelsőbben mindjárt 1170-
Wald Pétert, az egyszerű lyoni kalmárt, ki a szent
írás olvasásából győződött meg az igazságról és az 
igazság ellenkezőjéről; a ki egyszerűségében meg
maradt és csak saját körében terjesztette az igazsá
got, nem gondolva azzal, ki hogy, hol gyakorolja 
tekintélyét, igazságosan-e vagy nem? 

E figyelmeztetés után oda fordulok, hol a leg-
kellőbben választhatom a pontot szavai czáfola-
tára. Azon szavak, melyeket erre nézve idézni aka
rok, illetőleg egy reformátor nyilatkozatának vég
szavai ismeretesek a t. ház előtt, még azon időből, mi
dőn egy év előtt az opportunitás ellen vívott harczok 
alkalmával önigazolásul pro et eontra föl voltak 
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hozva hatalmas szónukok által mindkét oldalról e 
házban. Azon szavak azok, ^képviselőház! melye
ket mondottLuther a wormsi országgyülésenMidőn 
fölszólittatott, hogy vonja vissza állításait, a csá
szár felé fordulva, ezeket monda: „Miután felséged 
egyszerű és nyilt feleletet kíván, adni fogok olyat, 
melylyel, reménylem, senkit sértem nem fogok. 
Ha csak a szentírás világos bizonyítékai, vagy 
egyéb világos okok által meg nem győzetem — mert 
én a pápáknak és zsinatoknak nem hiszek , miután 
tudva van, hogy azok egymásnak ellenmondtak és 
gyakran tévedtek—visszavonni semmit, de semmit 
nem akarok és nem fogok, mert nem tartom taná
csosnak, hogy az ember lelkiismerete ellen csele
kedjék. Itt állok, nem tehetek különben ; Isten kö
nyörüljön rajtam!" Ezek valának azon szavak, a 
melyeket mondott. 

Én rá bízom a t. képviselő úrra ezen nyilat
kozat hüvelyezését; csak egyetlen egy figyelmez
tetésre veszek magamnak bátorságot. Arra t. i., 
hogy a ki élethalál-veszély idején nem tartotta ta
nácsosnak, hogy az ember lelkiismerete ellen cse
lekedjék, annak és tanának bizonyára első és fő 
czélja volt a lelkiismereti, a hit- és meggyőződés-
beli szabadság kivívása. 

Elhagyom a többit, t. képviselőház! és mi
ntán ismét egy ily túlsó oldalról származott nyilat

kozat által eljutottam oda, hol már máskor egy jő 
barátom nyilatkozata szerint mulattattam, meg
győződésem szerint azonban csak untattam a t. 
házat, (Zaj) bocsássa meg nekem , hogy előbbi 
nyilatkozataimhoz képest közelebb térhessek, be
fejezés végett, a tárgyhoz. (Zaj.) Nekem szintoly 
erős meggyőződésem, hogy lelkiismeretem ellen 
nem tanácsos tenni. (Közbeszólás a középen: Nekünk 
is!) és hogy ahhoz képest adhassam szavazatomat, 
meggyőződésem kifejezésére szabad legyen onnan 
vennem csak pár szót, honnan máskor is — mint 
mondám — untatám a t. házat. Szavazok a kiseb-
ség javaslatára azért, mert tartok tőle, hogy eljő 
az idő, ha a többség javaslata megy keresztül, 
midőn ránk is alkalmazható lesz azon mondat, mely 
foglaltatik Esaiás prófétának 41-dik részében: 
„íme ! semmiből vagytok, és a ti alkotmányotok 

j is semmiből vagyon." (Zaj a középen.) Pártolom 
a kisebbség véleményét. (Helyeslés a bal oldalon, 

\ Zaj. Folytassuk holnap ! Folytassuk most!) 
Elnök (csönget) : Ú g y látom, a t. ház több-

| sége holnap kivánja folytatni a tárgyalást. Ennél-
í fogva a mai ülést berekesztem. 

Kérem a kérvényi bízottság tagjait, méltóz
tassanak holnap reggel 9 órakor, a ház többi tag
jait pedig, méltóztassanak 10 órakor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

CXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 28-dikán 

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

Tárgyai; Bemutattatnak : Ordas községe kérvénye úrbéri kárpótlásért; Halász Ignáczé szerződés foganatosítása iránt; 
Mémet-Párdány községé tanítója nyugdíjaztatása, iránt. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go~ 
rove István, Horvát Boldizsár. Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják mú'ködésöket folytatni. A tegnapi 
jegyzőkönyv lesz hitelesítendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a márczms 
27-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Ónossy M á t y á s : A jegyzőkönyvnek egy 
kifejezése ellen azon megjegyzésem van, hogy ott 
az mondatik: „a 48-diki honvédhadak ellátása vé
gett ;" én pedig a tegnapi fölolvasásból úgy em
lékszem, hogy a 48-diki honvédseregnek netán 
elbénult tagjai ellátásáról és segélyezéséről van szó. 

Ocsvay Ferencz jegyző: A tisztelt képvi
selő úr megnyugtatására kijelentem, hogy az il-
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letfí törvényjavaslat kivonatát betűről betűre an
nak rubrumáról írtam le. 

Elnök: Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém bemutatni. 

Ordas, pestmegyei község elöljárói a község 
lakói által örök áron megvett földesúri birtok után 
járó úrbéri kárpótlási összeget utalványoztatni kérik. 

Halász Ignácz felső-dabasi birtokos, mint né
hai Debreczenyi Éva örökösei képviselője, a m. 
kir. kincstárral kötött szerződésök teljesittetését, 
illetőleg foganatosittatását kéri eszközöltetni. 

Német-Párdány, torontálmegyei község elöl
járói, a Tillmann János volt tanitó részére felsőbb 
rendeletek folytán kiszolgáltatni kellő terhektől a 
községet fölmenteni s nevezett tanítót állami alap
ból nyugdíjaztatni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Folytatjuk a 67-es bizottság munkálata fö
lötti tárgyalást. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : (xeduly Lajos ! 
Geduly LajOS (a szószékről): Amivel oly szá

mos tagtársam előttem, azzal kezdem én is monda
nivalómat, t. i. hogy érteni 'végtelen fontosságát a 
tárgynak, melynél népek és oszágok fölött vettetik el 
a koczka s tán hosszú időkre. Es valamint oly'szá-
mosan előttem, és nem tudom, hányan fogják utá
nam érezni szükség-ét annak, hogy számot adjanak 
magoknak, a közvéleménynek, azoknak, a kiknek 
bizalma ide küldte, s elvégre az utókornak s törté
nelemnek is, melynek egyik lapja általunk ezennel 
beiratik. elhatározásaink indokolásáról: úgy érzem 
e szükséget én is. Ugyanazért méltóztassanak meg
engedni, hogy elmondhassam lehető rövidséggel— 
s e részben kérem, ne ijedjen meg senki attól, hogy 
e helyre léptem — mi inditott engem arra, hogy a 
szőnyegen forgó bizottsági, illetőleg többségi mun
kálatot elfogadjam. 

Két fő ellenvetés tétetik e munkálat ellen. 
Az egyiket itt hallottuk — elismerem szívesen, a 
legtisztább hazafi érzelemtől ihletett ajkakról — 
egy hét óta lehangzani. A másik, mire a jelen dis-
cussió alatt talán a kelletinél is kevesebb te
kintet volt véve, a Lajtántulról hangzik át hozzánk. 
Az elsőnek veleje az, hogy ezen munkálatban és 
ezen munkálat által túl a rendén is sok engedményt 
teszünk; a másiké, hogy igenis keveset. Énben
nem már maga ezen körülmény bizonyos kedvező 
elővéleményt ébreszt. Ugyanis tudjuk, hogy az 
igazság rend szerint a két szélsőség közt középen 
szokott feküdni. De közelebbről is szeme közé nézve 
ezen két ellenvetésnek, az sem képes engem meg
ingatni azon hitemben, hogy jól cselekszem, ha 
ezen munkálat elfogadásához csekély szavazatom
mal járulok. 

Hogy a másodikkal kezdjem, csakugyan 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1865,4. IV. 

úgy látszhatnék. mintha azzal foglalkozni már 
se szükséges, se méltó nem volna, miután a leg
közelebbi bevégzett tények positiónkat e részben 
igen előnyösen megváltoztatták. Megváltoztatták 
igen is , de minden megtámadáson kivülivé nem 
tették. Ne feledjük, t. képviselőház, hogy valamint 
nem régen történt, hogy a prágai országgyűlésen 
egy volt miniszter azt monda, miszerint Magyar
országgal a dualismus alapján való kiegyezkedést 
még a köníggratzi vereségnél is nagyobb szeren-
csétlensének tartaná Ausztriára nézve: úgy bizo
nyosan meg fognak újulni az ilynemű nyilatkoza
tok, s azoknak megfelelő törekvések megint, ha ezen. 
tárgy tüzetesen szőnyegre kerülend a Lajtán tul, s 
lesznek akár hányan, a kik azt, a minek elfoga
dására mi—valljuk meg őszintén — csak nagy lelki-
túsák s komoly megfontolás után határoztuk el ma
gunkat, keveselni fogják. Én nem keveslem azt, a 
mit ezen munkálat a lajtántuliaknak s az általuk 
vitatott birodalmi kapcsolatnak nyújt : nem ke
veslem azért, mert ennél többet jogosan tőlünk 
senki nem követelhet; nem keveslem azért, mert 
ennél többet követelni, magára a monarchiára nézve 
nem volna üdvös: mert a ki ennél többet köve
telne, az nem egyesíthető elemeket akarván egye
síteni, lehetetlenségeket lehetőkké tenni, a monar
chiának nem használna, de ártana; a mint hogy 
szomorú tapasztalás bizonyítja, hogy hasonló in-
tentiók s törekvések ezen, az isteni gondviseléstől 
annyira megáldott országokat csaknem a vég rom
lás széléhez juttatták már. 

Ausztriának sok statusféríiai voltak , kik a 
magok korában többé kevésbbé nagyoknak tar
tattak. Én azt hiszem, hogy a ki egyfelől Magyar
országgal, másfelől az örökös tartományokkal a 
maga módja és geniusa szerint elbánva, ezeket egy 
magasabb harmóniába fogja tudni egybehozni — 
és adjunk hálát Istennek, hogy végre valahára ily 
államférfiúi jelenség mutatkozni kezd — a z lészen 
Ausztriának első nagy államférfia. 

Meg lévén ekként nyugtatva magamban az iránt, 
hogy a szőnyegen levő munkálat a birodalmi kap
csolatnak nem nyújt kevesebbet, mint mennyi azt 
igazság szerint megilleti, és mennyit annak saját java 
megkíván: a második kérdésmerül föl előttem: vajon 
nem nyujt-e többet, mint a hazánk iránti köteles
ség nyújtani megenged? Ezen t. oldalról az mon
datik, hogy igen, és épen azért ezen munkálat el
szántan és elhatározottan ostromoltatik is. Az ost
romban, ha nem tévedek fölfogásomban, fő táma
dó fegyverül azon thézis használtatván, hogy ezen 
munkálat tűimen vén azon, mi az eddigi törvények
ben, kezdve a pragmatica sanctiótól egészen a 48-ki 
törvényekig, meg van állapítva, azt épen azért 
elfogadni nem szabad. Föltéve, hogy ez így volna, 
én nem gondolom, hogy azért ezen munkálat el 
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nem fogadhatóvá lenne. Hiszen, t. ház! a mint már 
többszörösen ki is volt emelve, a törvényhozásnak í 
nem az a föladata, hogy a fenálló törvényeken 
soha tul ne menjen, hogy egyszer mindenkorra 
azokhoz légyen lekötve és lebilincselve — ez azon 
közegeknek tiszte, melyekre a törvények alkalma
zása van bizva —; a törvényhozásnak föladata épen 
az, hogy a fenálló törvényeket a mindenkori idő
viszonyok kellékeihez idomítsa, a mint hogy ezt a 
magyar törvényhozás — miként ezt Bánó József, 
Szentkirályi Mór t. képviselőtársaim és mások is 
szintoly igazán, mint szépen fejtegették, és úgy hi
szem, hogy nem fogja senki kétségbe vonni, hogy 
jogosan—tette is. A törvényhozásnak, mintsouverain 
hatalomnak, minden szabad, természetesen azon 
egy kikötéssel és megszorítással, hogy soha ne 
tegyen olyast, mi a hazára nézve káros és veszély
hozó lenne. 

De épen az mondatik ezen t. oldalról, hogy a 
mit e munkálat czéloz. az e hazára nézve káros 
lesz: mert — és ezen hazafiúi aggodalom vonul 
keresztül vörös fonal gyanánt mindazon lelkes elő
adásokon, melyeket ez oldalról hallottunk — mert 
általa a haza önállása lesz veszélyeztetve. 

Onállás! beesés tulajdon; és valóban én magam 
is, ha úr lehetek a magam házában, nem szeretnék 
zsellérré aljasulni. De vajon félhető-e ez, t. képviselő
ház! ezenmunkálat folytán hazái ikra nézve? Ha önál-
lásiiak valamely elszigetelt,elkülönzött szirten való ál- I 
lást nevezünk, hol az embersenkivel és semmivel nem 
érintkezik: akkor igen. De ha önállásnak azt vesz-
szük, hogy habár érintkezem másokkal, de azért 
rólam és ügyeimről nélkülem senki se intézked
hessek: akkor nem. 

Korunk jellemző vonása az egyesülés szelle
me. Ha már állana az, hogy a ki valakivel bizo
nyos czél elérésére szövetkezik, az által elveszte
né önállását, akkor én valóban nem tudnám meg
fogni, hogyan tehetett ezen egyesülési szellem épen 
korunkban és épen hazánkban is, különböző tere
ken, a tudomány, a művészet, az ipar, a kereske
delem terén oly nagy vívmányokat. azon korban, 
hol az önérzet az emberekben bizony nem lett tom
pábbá, de sőt élénkebbé, sőt élesebbé, mint volt 
hajdan. Épen az által, hogy valaki másokkal szö
vetkezik, szilárdítja meg gyakran önállását, mely 
ha magára maradna, tán veszélyeztetve lett volna. 
És nem egy családapa ép az által mentette meg 
házi önálló lételét, hogy jóakaró barátokkal szö
vetkezett, kik őt bajaiból kisegítek. 

Ehhez képest én azt hiszem, hogy mi, midőn 
némely dolgainkról való rendelkezést nem mások
nak, nem, miként mondták, idegeneknek adjuk át, 
hanem azokról továbbá is magunk rendelkezünk, 
azon különbséggel, hogy ezen dolgok közösen il

letvén bennünket másokkal, a mint mi azokba 
bele szólunk, úgy azon másoknak is engedünk 
aránylagos beleszólást: valóban ezzel hazánk ön
állását föl nem adjuk. Hogy ez által némely dol
gaink kezelésében egy külön módozat fog behozat-
tatni és viszonyunk az örökös tartományokhoz né
mileg megváltozni s szorosabbá válni: az nem ta
gadható ; valamint nem tagadható az is, hogy ezen 
módozat a maga nemében sajátszerű, szövevényes, 
rendkívüli. 

Ámde kérdem, nem rendkívüli, a maga ne
mében páratlan politikai lény-e ezen monarchia 
átalában"? 

Az éjszaki német parlamentben a minap egy 
szónok azt monda: nagy népek nem másolnak. 
Epén az volt, t. ház, eddig is a baj és szerencsét
lenség, hogy Ausztriának státusférfiai igen is so
kat másoltak, hogy p. o. a központositási rendszert, 
mely más homogén elemű államokban az erő eme
lésére szolgálónak bizonyult, be akarák ezen hete
rogén elemű államtestbe is hozni. A statnsbölcse-
ség véleményem szerint nem abban áll, hogy va
lamely, bizonyos helyen jónak bizonyult rendszert 
mindenütt behozzunk, hanem abban, hogy fölis
mervén a reális és természetes tényezőket, ezekhez 
illő rendszert keressünk, s ok- és czélszerüen alkal
mazzuk. 

A kérdés tehát az , hogy ezen, a munká
latban javaslott, bár sajátszerű módozat, a delegatió 
institutiója, ezen, hogy úgy mondjam,szorosan vál-
hoz vállvetés a mi viszonyainkban szükséges és 
hasznos-e? Én azt hiszem, hogy igen. És ha ebben 
van valamely áldozat, azt mi nem mások kedveért, 
nem valamely szeszélyből, s nem valamely meg
gondolatlan előszeretetből a lajtántuliak, vagy akár
ki iránt, hanem, a mint, ha jól emlékezem írefor t 
képviselőtársunk monda, saját magunk érdekében 
hozzuk. Annyira el volt már mondva, és annyira 
érezzük mindnyájan ennek igazságát, hogy való
ban, t. képviselőház, nem mondok egyebet loeus 
communisnál, midőn ismétlem én is, hogy Európa 
egén nagy zivatarok vannak közel kilátásban. A 
ki ezek közepett s ezek folytán nekem egy más 
alternatívát tud mutatni, mint ezt: vagy Ausztriá
val, vagy az éjszaki sötét óriás vaskeze alatt: an
nak én szívesen kész leszek tanácsát követni, hogy 
tartsuk tehát magunkat minél nagyobb elszigetelt
ségben és minél nagyobb elzártságban. Részemről 
hiszek ugyan a civilisatió, hatalmában, hiszem, hogy 
a civilisatió és szabadság napja ki fog sütni éjsza
kon is; de mire ez bekövetkezhetnék, akkor hazánk 
régen meg fogott szűnni lenni ezen magyar haza, 
melynek lételével szivünk, eszünk, egész valónk 
minden szálaival annyira egybe vagyunk nőve. 

Nagy államok is náloknál még nagyobb álla
mokkal, vagy legalább hasonerejüekkel keresnek 
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napjainkban szövetséget, e nélkül nem érezvén ma
gokat tökéletesen biztosaknak. 

Én valóban nem tudom belátni, miért taszíta
nék el mi magunktól a szövetséget oly népekkel, 
melyekhez százados történelmi multunknál fogva 
amúgy is oly közel állunk. Azért, mondják vagy 
gondolják talán némelyek magokban, mert (tartóz
kodnám kimondani e szót, ha a közhir azt egy igen 
magas állású és igen hatalmas egyénnek nem tenné 
szájába) „mert — úgymond — hullával szövet
kezni nem tanácsos." Ha ama magas állású és 
nagyhatalmú egyén csakugyan monda e szót, ak
kor azon testbe, melyről monda, minket beleértett. 

De ily kétségbeesetten, t. ház ! hála Istennek 
nem állunk még; nem hulla, hanem — fájdalom •— 
igenis két beteg ember vagyunk: mi is, az örökös 
tartományok is. Már én nem tudom, mi itt eszélye-
sebb: ha azt mondjuk egymásnak részvétlenül és 
érzéketlenül: gondoskodjék kiki magáról; vagy 
pedig azt: bennem is van egy kis erő, benned is 
van egy kis erő, segítsünk egymásnak, ápoljuk 
egymást,igytalánmindketten fölépülhetünk még—? 

Hogy bezárjam beszédemet: a czél, melyre tö
rekszünk, mindkét oldalon ugyanaz, t. i. a haza 
megtartása. (A hal oldalra mutatva:) Ezen t. oldal 
azt hiszi, hogy e czélt úgy éri el, hogy, ha a mun
kálatot el nem fogadja; (A jobb oldalra mutatva:) 
ezen t. oldal és vele együtt saját csekélységem is 
azt hiszi, hogy ügy éri el, ha elfogadja. Én tehát 
azt elfogadom. (Helyeslés a középen.) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Ács Károy ! 
ÁCS K á r o l y : T. képviselőház! Ha ezen küzt 

delemben, mely az előttünk fekvő vitatárgy fölöt 
közöttünk kifejlett, úgy szólván utolsó emberg, 
körömszakadtáig ki akarunk tartani, hetek folyhat
nak el, mig a minisztérium azon helyzetben ér-
zendi magát, hogy legalább a municipiumok élet
be léptetéséhez vezető intézkedéseket megtehesse ; 
pedig tagadni nem lehet, hogy az ország lakossága 
már kínos türelmetlenséggel várja az alkotmány 
mai napig függőben tartott lényeges részeinek mi
előbbi tettleges helyreállítását. Combinálva rende
zetlen és készületlen állapotunkat az Európában 
tornyosuló bonyodalmakkal szemben , bátran ki 
merem mondani azon nézetemet, hogy nemzetünk
re, melyet a hosszú ideig fenálíó átkos provisorium 
nagymértékben megrongált és hátravetett, az idő
nyerés nem pénz, hanem ennél több: a lenni kér 
dése. 

Meglehet, hibásan, de igy fogván föl a dol
got, miután némely előttem nyilatkozott képviselő
társaim a kisebbség munkálatában kifejtett elve
ket, melyeknek alkalmazása által én mind a ki
egyenlítést elérhetőnek, mind a nagyhatalmi állást, 
mind hazánk függetlenségét biztosítottnak látom, 
az általok fölhozott érvekkel — véleményem szerint 

— kellően fölvilágosították: hosszasb beszéddel se az 
utánam következő szónokoknak, se az átalános 
vita befejezésének praejudicálni nem akarok ; 
mindössze is egy igénytelen észrevétel megtéte
lére szoritkozandom. 

Szentkirályi Mór tisztelt képviselőtársam, ész
tehetségének éles és fényes fegyverével a többség 
munkálatát védelmezvén, többek közt a következő 
szavakat mondotta: „Nézetem szerint a független
ség nem szenved csorbát az által, ha két ország 
közös érdekű ügyeinek közös kezelését kölcsönös, 
szabad megegyezéssel elhatározza. Például, senki 
sem állitotta, hogy a német szövetséges államok, 
midőn vámszövetségre léptek, s azon szövetségi 

I közös ügyeknek kezelését kölcsönös beleegyezés-
J sel elhatározták, állami fOggetlenségökben csorbát 
j szenvedtek volna." 

E szavakra nem az én gyönge logikám, ha
nem a Németországban porosz hegemónia alatt 
bekövetkezett tények erős logikája adja meg a 
czáfolatot. Megengedem én, hogy némely német 
állam kormányának akkor, mikor a német vám
szövetségbe lépésre bona fide ráadta fejét, esze 
ágában sem volt azon eshetőségre gondolni, hogy 
a nemzetgazdasági téren való egyesülés majd idővel 
az egyes államok politikai függetlenségének csor
bulását, sőt a kormányzási és közigazgatási unifi-
catiót vonhatja maga után; és mégis, hogy ez az 
ő számításukon kívül, sőt annak ellenére valóság
gal részben már megtörtént, részben pedig meg 
fog történni, ahrposan, úgy hiszem, vajmi kevesen 
vonhatnák kétségbe. 

A franczia törvényhozó testület f. hó 16-kai 
ülésében Rouher államminiszter, Thiers azon vádja 
ellenében, hogy a mostani kormány, noha tehette 
volna, még sem gátolta meg a tavaly lefolyt há
ború kitörését, a német egységi mozgalmak kelet
kezésére vetvén egy visszapillantást, azt fejtegette, 
hogy azok sokkal régebb idő óta léteznek, mint
sem a jelenlegi kormány útjokat állhatta volna, 
és hogy azok épen a nemzetgazdasági egyesülés
sel vették kezdetöket. Állítása támogatására kö
vetkező két rövid idézetet használt. Dr. Bowring 
a Zollverein jelentéstevője, a vámegység követ
kezményeit fejtegetvén, igy nyilatkozik: „Német
országban átalános vélemény a „Zollverein"-ra 
nézve, hogy ez a legelső lépést képezi a népek 
germanizatiója útján, az érdekek közössége által a 
kereskedelmi és iparbeli kérdésekben, egy egysé
ges politikai nemzetiség alakításának útját egyen
gette, legyőzte a localis előítéleteket és szokáso
kat, és azokat a német nemzetiség tágabb és erő-
sebb elemeivel helyettesitette." Továbbá egy 
franczia publicistának régibb időben mondott kö-

l vetkező szavait idézte: „ E g y vámvonallal és egy 
>s vámtörvény könyvvel, egy súly- és egy mértékkel. 
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egy pénzrendszerrel, és a mi a vámokat illeti, egy 
budgettel birni: más-e ez, mint előkészíteni azt, 
hogy az illető népek, egy többé vagy kevésbbé tá
volabb időben, de bizonyosan egy nemzetté vál
janak ?* 

E két idézetből következtetést vonni a tisztelt 
képviselőház bölcseségére bízván, bezárom rövid 
beszédemet, annak egyszerű kijelentésével, hogy a 
részletes tárgyalás alapjául a kisebbség javaslatát 
fogadom el. [Helyeslés balról.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Deák Ferencz! (Hall
juk ! Halljuk !) 

Deák E e r e n c z : Tisztelt ház! {Halljuk! Hall
juk!) Azon fontos kérdések, melyek fölött jelenleg 
tanácskozunk, valószínűleg elhatározó befolyással 
lesznek hazánk jövőjére. Vitatkozásaink tehát rö
videk nem lehetnek. 

Nem új előttünk e kérdések lény ege. Közel két 
éve már, hogy az alapeszmék szóba hozattak, hó
napök óta közkézen forog a 15-ös bizottság ja
vas la ta^ hat hete már, hogy a 67-es bizottság be
végezte nyilvános tanácskozásait. 

Időnk is volt tehát, de valóban okunk is volt 
arra, hogy a munkálatot egészben s minden ré
szeiben higgadtan megfontoljuk. 

Megfontoltam én is e kérdéseket minden ol
dalról ; számot vetettem magammal mindazon ag
godalmakra nézve, melyek egyik vagy másik rész
ről, fölmerültek, s azon következésekre nézve, me
lyek e kérdéseknek egyik, vagy másik módon le
endő eldöntéséből származhatnak. E megfontolás
nak eredménye lett azon meggyőződésem, hogy a 
67-es bizottság többségének javaslata a f enforgó 
nehéz kérdések békés kiegyenlítésének oly mód
ját foglalja magában, mely helyzetünkben s 
a jelen viszonyok között leginkább czélszerü, s 
valószínűleg kivihető is. (Elénk helyeslés a kö
zépen.) 

Nem azért szólalok föl , mintha számítanék 
arra, hogy előadásom e ház tagjainak nézetét más 
irányba vezetendi, mert tudom, hogy kiki komoly 
megfontolás után már elhatározta véleményét, s 
követni fogja saját meggyőződését s lelkének bel
ső sugallatát. Fölszólalok mégis, hogy elmond
jam a t. ház előtt, s elmondjam az ország előtt 
azon okokat, melyek véleményemet elhatározták. 
(Halljuk! Halljuk íj 

Nagy részben olyanokat fogok talán mon
dani, miket én is, más is e házban már fölhoztunk. 
De mégis elmondom azokat, mert okaim lánczola-
tához tartoznak és meggyőződésem alapjául szol
gálnak. 

Magyarország közjogának történelmében leg
fontosabb korszakot képez azon átalakulás, mely 
1847—48-ban tétetett, mert e nélkül a kornak 

igényei s a fejlődő eszmék hatalma rég elsöprői
tek volna alkotmányunkat. (Középen" Ugyvan!) 

Ha akkor az országgyűlés, ragaszkodva ősi 
aristokratikus intézményeinkhez, szabaddá nem te
szi a népet s a földet, nem osztozik a néppel jo
gokban és terhekben. ha szélesebb alapra nem 
fekteti az alkotmányt : a ránk következett nehéz 
évek súlyát el nem bírtuk volna, s összeroskad
tunk volna a szenvedések alatt a nélkül, hogy a 
művelt világ szánalma és részvéte kisérné végsü-
lyedésünket. (Helyeslés a középen.) Ezen átalaku
lást össze fogja kötni a történelem azon férfiúnak 
nevével, ki azt 48-ban megindította és ernyedet
len erélylyel keresztülvitte. (Éljenzés.) Daczára a 
bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek müvé
nek ezen része fönmarad és fen fog maradni, mig 
nemzetünk él és országunk áll, s ahhoz a ^nemzet 
emléke és hálája lesz mindig csatolva. (Éljenzés.) 

De az 1847 és 48-ki törvények ezen átalaku
lást be nem végezhették. Csak az alap volt letéve, 
s a további fejlődés a legközelebbi országgyűlés 
föladata lett volna. Magok azon országgyű
lésnek rendéi tudták és érezték ezt, midőn első 
föliratuk után néhány nappal, márczius 18-án egy 
ünnepélyes nyilatkozatban azt jelentették ki, hogy : 
„A jelen országgyűlést nem tartják hivatva lenni 
arra, hogy mind azon törvényeknek részletes ki
dolgozásába és megállapításába ereszkedjék,melyek 
a nemzet boldogságának fölvirágozására ata Iában 
szükségesek, sőt ugy vannak meggyőződve, hogy 
törvény által meghatározván az alapokat, melye
ken a képviseleti rendszer szerint néhány hónap 
alatt Pesten tartandó országgyűlés alakíttassák, 
mindazon törvényeknek alkotása, melyek az or
szág belbékéjének s a nemzet szabadságának biz
tosítása végett rögtön intézkedést nem kivannak, 
az ezen Pesten tartandó nemzeti gyűlésre ha-
lasztassék." 

Mutatja említett törvényeink szövege is, hogy 
azok egy része részletesebb kifejtésre vár, és hogy 
sok viszonyok, melyek azokban csak emíitte tnek, 
szabatosan nincsenek meghatározva. Ezek közé 
tartozik kétségtelenül azon viszony is, melyben ő 
felsége többi országai irányában állunk. 

A 4&-ki pesti országgyűlés szívesen folytatta 
volna az elkezdett munkát és tovább fejlesztette 
volna a megkezdett átalakulást. De elleneink fegy
verrel támadták meg ezen kezdetet és nekünk a 
szükséges fejlesztés helyett védenünk kellett a 
meglevőt. A munka fenakadt, és épen azok vetették 
szemünkre, hogy ama törvényeink hiányosak, kik 
ezen hiányoknak czélba vett pótlásában fegyver
rel gátoltak bennünket. (Élénk tetszés.) 

A küzdelem szerencsétlen véget ér t ; alkotmá
nyunk fölfüggesztetett, és mi számos évekig az 
absolut hatalom súlya alatt szenvedtünk, mely-



CXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marez 28; 1867.) 109 

nek fonákul vezetett kormánya fölemésztette anyagi 
erőnk nagy részét anélkül, hogy a birodalom töb
bi részeinek fölvirágzását elősegítette volna. (He
lyeslés.) 

Tizenkét hosszú és nehéz év után elhatározta ő 
felsége, hogy alkotmányos úton fogja népeit kor
mányozni ; de fájdalom ezen szép szándok sikere 
meghiúsult, mert félszeg volt az intézkedés, mely-
lyelezen szándékot életbe akarták léptetni, és ma
gában hordotta magvát a sikertelenségnek, mely 
minden félszeg intézkedésnek átka szokott lenni. 
{Tetszés.) Azon ünnepélyes alapszerződés, mely alkot
mányunkat biztosította, a sanctió pragmatiea, lé
nyegében ignoráltatott, és fölfüggesztett alkotmá
nyunk helyett más alkotmányt akartak nekünk 
octroyálni, mely merőben ellenkezett ősi alkotmá
nyunkkal. 

Mi ezen octroyált alkotmányt el nem fogadhat
tuk, a sanctió pragmaticát mellőznünk szabad nem 
volt, s a 61-diki országgyűlésről fölküldött két föl-
iratunkban kifejtettük az ország jogait és bebizo
nyítottuk ügyünk igazságát. Ez volt a 61-diki or
szággyűlés föladata és ezen föladatát hiven telje
sítette. Föliratainknak nem sikerült ugyan kivívni 
akkor alkotmányunk visszaállítását; de ügyünknek 
bebizonyított igazsága előtt elnémult a jogvesztés
nek fonák elmélete, melyből előbb kiindultak, és 
ezen elmélet ellenünkben, se itt, se másutt többé 
viszhangra nem talált. Azonban bebizonyított igaz
ságunk sem menthetett meg bennünket attól, hogy 
ismét absolut kormány alá ne kerüljünk s a pro-
visoriumok egymást váltó rendetlenségei ne nehe
zedjenek ránk. Fölhagytak ugyan a jogvesztés el
méletével, de azt hozták föl ellenünk, hogyha jo
gaink kétségtelenek és ügyünk igazságos volna is, 
alkotmányunkat a 48-diki események után s a 48-
diki törvények szerint visszaállítani nem lehet, mert 
ezen visszaállítás a birodalom fenállásának bizton
ságát veszélyeztetné. Nem csak elleneink itt, ha
nem a külföldön is számosan hitték és vitatták, 
hogy a mi kívánalmaink teljesítése a birodalom 
biztonságával ellentétben áll és ezen kívánalmak 
megtagadása a birodalom fentartásának életföl
tétele ; midőn tehát a fejedelem ezen kívánalma
kat megtagadja, önmagát védi és összes biro
dalmát. Hasonlók valának ő felségének is aggo
dalmai ; és az ő megnyugtatása, az ő beleegyezése 
nélkül reményünk sem lehetett, hogy békés úton 
a fölfüggesztett alkotmány ismét visszaállíttassék. 

Fölhozták sok oldalról ellenünk azt is, hogy 
Európa, vagy annak legalább legnagyobb része 
az osztrák birodalom fenállását politikai szükség
nek tekinti; azon kívánalmainkban tehát, me
lyek ezt veszélyeztetnék,és e miatt Európa közvéle
ményével és érdekeivel ellenkezésben állanának, 
annak se részvétére, se támogatására nem szá

mithatunk. Nem felelhettük mindenkor azt, hogy 
mi nem törődünk a birodalom fenállásával, nem 
törődünk Európa közvéleményével , magunk is 
ki fogjuk vivni, ha kell, erővel is, mit tőlünk 
békés úton megtagadtak. Ezt mondani se erőnk, 
se akartunk nem volt. (Elénk helyeslés a középen.) 

E helyzetben csak három út állott előttünk: 
vagy fegyverrel vivni ki jogainkat; vagy várni a 
véletlentől és oly eseményektől, melyeket se elő
idézni, se irányozni és vezetni képesek nem va-
lánk; vagy arra törekedni, hogy meggyőzzük a fe
jedelmet és az el nem fogúit közvéleményt arról, 
miszerint alkotmányunk visszaállítása a biroda
lom fönállásának biztonságával is öszhangzásba 
hozható. 

Fegyver és forradalom még a siker reménye 
mellett is oly eszköz, melyhez csak a kétségbeesés 
küszöbén nyúlhatna a nemzet. (Elénk helyeslés.) 
És annyi szenvedéssel, annyi veszteséggel jár, 
hogy azt még áldozattal is kész kerülni az, kinek 
szivén fekszik a honpolgárok sorsa. (Tetszés.) Nem 
szükséges megemlítenem, hogy e veszélyes eszköz
nek sikere is helyzetünkben a lehetetlenségek kö
zé tartozott volna. 

Bizonytalan eseményektől várni a kétes jö
vendőt, és e közben a nemzet erejét, jóllétét, bizo
dalmát és reményét napról napra mindinkább 
enyészni engedni: helytelen, sőt káros számítás 
lett volna, mert könnyen megtörténhetik vala, hogy 
a várt esemény be nem következik, vagy majd 
akkor következik be, mikor a segély elgyengült 
nemzetünkre már késő. (Hosszas, élénk éljenzés a 
középen.) 

Nem vala tehát egyéb hátra, mint a harm a-
dik módot megkisérleni. Tartoztunk ezzel hazánk
nak, melyet egyrészt a forrongások és kétes ered
ményű véres harczok veszélyétől megóvni, más
részt a fokonkint inkább érezhető sülyedéstőí meg
menteni kötelességünk volt. (Ügy van .') 

Összehívta ő felsége a jelen országgyűlést, 
és trónbeszédében határozottan félre vetve a jog
vesztés káros elméletét, a pragmatiea sancti ót tűzte 
ki nekünk is kiindulási pontul ; fölszólított, hogy 
a birodalom fentarthatásának biztonságára vo
natkozó aggodalmait szüntessük meg, és terjesz-
szünk elő czélszerü javaslatot a pragmatiea sanctió 
értelmében köztünk és ő felsége többi tartó mányai 
közt létező közös ügyek szabatos meghatározására 
és mikénti kezelésére nézve. 

Valamint az 1861-ki országgyűlésnek föladata 
volt kifejteni az ország jogait, bebizonyítani ügyünk 
igazságát: ugy a jelen országgyűlésnek föladata 
sikert szerezni az igaz ügynek az által, h ogy meg
mutassa, hogy alkotmányunk visszaálli tása a bi
rodalom fenállásával is öszhangzásba hozható, 
szóval, föladata megszüntetni a fejedelem aggó-
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dalmait és ez által az alkotmány visszaállítását 
békés utón lehetővé tenni. (Ugy van! a középen.) 

Országgyűlésünk e föladatát tejesen fölfogta 
és egy 67 tagból álló választmányt küldött ki a 
kivánt javaslat elkészítésére. Mi, kik e bizottság
nak tagjai valánk, teljesítettük megbízásunkat; a 
pragmatica sanctioból indultunk ki, mert azt te
kintettük legbiztosabb . sőt egyetlen jogalapnak 
a közös viszonyok meghatározására. 

E javaslatunk a t. ház előtt fekszik. Nem ál
lítjuk mi, kik. mint a bizottság többsége, azt ké
szítettük, hogy müvünk tökéletes. Tudjuk, hogy 
annak hiányai vannak; de ezélszerübbet, mely 
helyzetünkben gyakorlatilag is kivihető lett volna, 
készíteni nem tudtunk. (Ugy van ! Helyeslés.) 

Több ellenvetések és aggodalmak merültek föl 
vitatkozásaink folytán e javaslat lényeges pontjai el
len. Méltánylom minden honfinak aggodalmát, ki az 
ország sorsát elhatározó fontos ügyekben, a tárgy
nak másik oldalát megvizsgálva, nehézségeket 
keres és talál, és azokat a törvényhozás terén 
figyelmeztetésül előadja. Hiszen ez is teljesitése a 
hazafiúi kötelességnek, és igen természetes, hogy a 
féltett kincsnek megőrzése sok óvatosságot igényel. 
De engedje meg a t. ház, hogy ezen ellenvetések 
és aggodalmak lényegesebb részére megtehessem 
én is ellenészrevételeimet. (Elénk fölkiáltások: 
Halljuk!) 

Azt mondják némelyek: a pragmatica sanctió 
köztünk és ő felsége többi országai között csak 
personál-uniót hozott létre és ez nem terjed ki 
egyébre, mint egyedül a trónöröklés megállapítá
sára ; közös ügyek tehát nem is léteznek. 

Igen is personál-unió az , melyet a pragma
tica sanctió létrehozott; de a trón öröklésen kívül 
még az is benne foglaltatik ezen ünnepélyes alap
szerződésben , hogy mind Magyarország és az 
ahhoz kapcsolt részek és országok, mind ő felségé
nek többi országai és tartományai ugyanazon kö
zös uralkodó által föloszthatlanul és elválaszthat-
lanul együtt birtoklandók. Midőn az ország ezen 
elvet kimondotta, magára vállalta egyszersmind 
azon kötelezettséget, hogy ezen föloszthatatlan és 
elválaszthatlan birtoklást fen is fogja tartani , kü
lönben ezen elvnek kimondása csak üres szó lett 
volna. A föloszthatatlanság és elválaszthatatlan-
ság föntartása pedig magában foglalja annak, ha 
megtámadtatik, fegyveres megvédését is. A prag
matica sanctió tehát, midó'n, a trónörökléshez köt
ve, az elválaszthatlanság és föloszthatlanság elvét 
kimondotta, kimondotta egyszersmind a védelmi 
kötelezettséget. Nevezze bárki , ha tetszik, ezen 
kötelezettséget nem personál, hanem reál-uniónak : 
én azt a personál-unióhoz kötött és most kifejtett 
föltétel egyenes következésének tartom. De bár-
minek nevezzük azt, annyi mindenesetre igaz, I 

hogy az határozottan ki van mondva a pragmatica 
sanctióban. (Ugy van! Helyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt az 1848-diki 3-dik t. czikknek 
I 13-dik szakasza is világosan elismeri, hogy köztünk 

és ő felségének többi országai közt csakugyan lé
teznek közös viszonyok; azt pedig senki — ügy 
hiszem — állítani nem fogja, hogy az ott említett 

j közös viszonyok egyedül a trónöröklésre vonat-
j koznak: hiszen az említett törvény a fejedelem 
| személye melletti miniszterre bízza, hogy ezen 

viszonyokra nézve Magyarországot képviselje; a 
trónöröklés pedig rég elhatározott dolog, az kér
dés alá nem is jöhet , az szakadatlan folyamatá-

i ban semmi képviseletet nem tett szükségessé. 
Egyébiránt maga az 1847—48-diki ország-

| gyűlés is így fogta föl a pragmatica sanctió értel-
: ni ét. Ugyanis azon föliratában, mely az 1848-diki 
törvények alapjául szolgált, a márczius 14-dikei 
föliratban azt mondták az ország rendéi: „A leg
újabb időkben kifejlett események mulaszthatatlan 
kötelességül teszik figyelmünket azokra fordítani, 
miket felséged uralkodóháza iránti hűségünk, az 
összes birodalom iránti törvényes viszonyaink és 
hazánk iránti kötelességünk megkíván." És ugyan
azon fölirat folytában ismét azt mondják : „E te
kintetben lehetetlen aggodalommal nem tapasz
talnunk a nyugalom bomladozásának azon jeleit, 

j melyek a pragmatica sanctiónál fogva velünk 
| egyesűit birodalom némely részeiben mutatkoz
nak." íme ezen fölirat is az összes birodalomról 
és ezen birodalom iránti törvényes viszonyainkról 
szól; aggodalommal említi a nyugalom bomlado
zásának jeleit a pragmatica sanctiónál fogva ve
lünk egyesűit birodalom némely részeiben. Kér
dezem : egyedül a trónöröklési viszonyra vonat
koznak ezek? Hiszen az bomladozni akkor sem 
kezdett, annak megállapított rendje fenyegetve 
nem volt. (Elérik tetszés a középen.) 

Léteztek tehát és léteznek közös viszonyok; 
és ha azok csakugyan léteznek, nem természetes-e, 
hogy azon ügyek is közösek, melyek ezen viszo
nyokra vonatkoznak vagy azokból erednek? (Föl
kiáltások a középen: Ugy van!) Közös viszony kö
zös ügyek nélkül se az állam, se a magánosok 
életében nem igen létezhetik. 

Azt mondják, hogy eddig is voltak közös 
viszonyok és mégsem léteztek közös ügyek. Bo
csánat, uraim , ez tévedés. Azon ügyek , melyek 
e közös viszonyokból származtak, eddig is közös 
ügyek valának, csakhogy tárgyalásuk történt 
más alakban. Eddig ő felségének többi országai 
nem birtak alkotmánynyal , az ö érdekeiket irá
nyunkban is a fejedelem képviselte ; midőn tehát 
azon ügyeket , melyek a közös viszonyokra vo
natkoztak , a magyar országgyűlés a magyar ki-
rálylyal tárgyalta: ugyanazon magyar király, 
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mint egyszersmind amaz országoknak fejedelme, 
figyelembe vette azok érdekeit is , és ő képviselte 
azok részéről e tárgyalásoknál a közösséget. (He
lyeslés a középen.) 

Tekintsünk bár végig az országgyűlési föl
iratokon és válaszokon, sok helyütt föltaláljuk 
világos nyomát annak, hogy a magyar király az 
ország valamely kívánaténak megtagadásánál 
egyenesen örökös tartományainak érdekeire hivat
kozott , melyeket ő képviselt. De most már azon 
országok is alkotmánynyal lesznek fölruházva, 
nem fejedelmök, hanem ők magok fogják kép
viselni saját érdekeiket azon ügyekre nézve is, me
lyek a velünk közös viszonyokból származnak. 
Akarhatjuk-e, hogy ők e jogét ne gyakorolhas
sák ? 

A közös ügyek tehát nem most születtek, ha
nem most azok eddigi kezelésének módját különö
sen az osztrák tartományoknak alkotmányossága 
miatt szükséges megváltoztatni. (Úgy van! a kö
zépen.) 

Ha valaki a pragmatiea sanetiót figyelemmel 
végig olvassa , nem fog kétkedni azon, hogy an
nak megkötésénél egyik fő czél a viszonyos véde
lem is volt. Az 1723: 1. czikkben megköszönik 
az ország rendéi ő felségének, hogy Magyarország 
javára , a szomszéd országokkal és örökös tarto
mányokkal külerő'szak ellen is megállapítandó 
egyességre irányozta gondoskodását és igj^ekeze-
tét. A 2. törvény czikkben hasonlóul meg van kü
lönösen említve a külső erő elleni védelem. 

Némelyek a pragmatiea sanetiónak ezen, a 
föloszthatlan és elválhatlan birtoklásra vonatkozó 
értelmét is kétségbe vonják; de ha tekintetbe vesz-
szük először a pragmatiea sanctió megkötésének 
azon egyik ezélját, a külerő elleni védelmet, me
lyet előbb említettem , másodszor ha figyelemmel 
olvassuk az 1723 : 2. törvényezikknek 3.. 4., kü
lönösen pedig 7. száfleaszát: látni fogjuk, misze
rint ott világosan ki van mondva, hogy ő felségé
nek Németországon kivül és belííl fekvő örökös 
országai és tartományai Magyarországgal és a 
hozzá kapcsolt részekkel, országokkal és tartomá
nyokkal együtt föloszthatlanul és egymástól elvál-
hatlanúl öröködésileg birtoklandók. E szavak ér
telme, úgy hiszem, lehetlenné tesz minden más ma
gyarázatot, mint az elválaszthatlan és feloszthat-
lan birtoklás elvének elismerését. (Úgy van! He
lyes ! a középen.) 

í g y tekintették ezt a későbbi országgyűlések 
is. 1741-ben a 4. czikkben, midőn Mária Terézia 
férjének Ferencz császárnak corregensségét elfo
gadták az ország rendéi, kimondották egyszer
smind , hogy ez által az 1723: 1. és 2. czikkek az 
elválhatlanságra nézve csorbát ne szenvedjenek. 
1790-ben pedig azon törvényezikkben—a 10-dik-

ben — melyre annyiszor hivatkoznak. s mely az 
ország törvényes függetlenség érői szól, iíj abban 
és határozottan ki van mondva a föloszthatlan és 
elválhatlan birtoklás elve. 

í g y értelmezte a pragmatiea sanetiót annak 
keletkezése óta a folytonos gyakorlat is. Soha sem 
késett Magyarország o felsége birodalmát bármely 
megtámadás ellen megvédeni még akkor is, midőn 
az ellenség nyiltan kijelentette , hogy a háborút 
nem Magyarország ellen kívánja folytatni, mint 
például 1809-ben, midőn a győzelmes franezía 
császárnak ily tartalmú proclamatiója hatástalanul 
hangzott el. 

í g y értelmezte a pragmatiea sanetiót s az eb
ből származó védelmi kötelezettséget az 1847 — 
48-diki országgyűlés is. Akkor Somogy vármegye 
egyik követének interpellatiójára Batthyány La
jos gróf miniszterelnök az összes minisztérium ne
vében kinyilatkoztatta, hogy a pragmatiea sanetiót 
oly értelemben veszi, miszerint azon esetben, ha az 
osztrák birodalom külellenség által megtánuidta-
tik, Maíívarország'ot seg-edelemadásra kötelezett-
nek hiszi. és ez értelmezésben az egész ország
gyűlés megnyugodott. Az 1848. évi pesti ország
gyűlés 15. ülésében Batthyány Lajos gr, szavait 
Eötvös b. miniszter idézte. LIgyanazon ülésben 
Kossuth Lajos miniszter fölolvasta a miniszteri ta
nács jegyzőkönyvének azon pontját, melyben a 
minisztérium kijelenti: „hogy a pragmatiea sanc-
tióból Magyarországra háramló azon kötelezettsé
get, miszerint ő felségét külmegtámadás ellen 
védeni tartozik, kétségbe vonni nem akarja." Ha
sonlóul azon ülésben Kossuth Lajos azt is kije
lentette , hogy a minisztérium összesen és egyen
kint állását kész ahhoz hozzá kötni, „hogy az or
szágbeli rendes hadseregnek azon része, mely az 
országbeli rendnek. békének és a nemzet jogai
nak , szabadságának védelmére nem szükséges, ő 
felségének külmegtámadtatása ellen dispositiójá-
ra bocsáttassák a pragmatiea sanctió értelmében.* 
A pragmatiea sanctió ezen magyarázatát a háznak 
nagy többsége hasonlóul helybenhagyta. noha 
azon háború, mely akkor folyt, Magyarországban 
populárisnak nem tartatott és sokak rokonszenve 
inkább a szabadságért küzdő olaszok felé hajolt. 

Tévedett tehát Madarász József képviselő úr. 
midőn múltkori beszédében azt monda, hogy a 
védkötelezettség eszméjét először énáltalam hal
lotta fölemlittetni 1866. évi febr. 22-én, és lát
hatja, hogy nem én emiitettem azt föl először. 
(Elénk tetszés.) Lehet, hogy mivel ő a 47 — 48-diki 
országgyűlésen jelen nem volt, azt, mi ott történt, 
nem tudta; de jelen volt a 48-diki pesti országgyű
lésen, midőn Eötvös József b. a Batthyány Lajos 
gr. szavait idézte, jelen volt Kossuth Lajos emii
tett előadásainál, részt vett azon napon is. a kö-
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vetkező napokon is a tanácskozásokban: tudhatta 
tehát, hogy nem én voltam az első, ki ezen régen 
ismert dolgot megemlítettem. Azonban én ezt té
vedésnek vagy megfeledkezésnek tekintem. {Elénk 
derültség.) 

Némelyek nem tagadják ugyan a védelmi 
kötelezettséget, de kétségbe vonják a védelem kö
zösségének elvét. 

Őseink, midőn a sanctió pragmaticában ki
mondott föloszthatlan és elválhatlan birtoklás elvé
nek kimondásával kötelezve lőnek annak fentartá-
sára és megvédésére, jól tudták, hogy a védelem
nek olyannak kell lenni, mely czélra vezessen ; már 
pedig csak az együttes erővel folyó közös védelem 
lehetett sikeres, az állandó rendes katonaság föl
állítása óta, minden időben, a különvált seregek
nek külön működése pedig zsibbasztó lett volna a 
szükséges védelem hatására. 

Tekintsük bár a folytonosan fenállott gyakor
latot: minden ellenség ellen, mely ő felségének 
birodalmát megtámadta, a rendes magyar katona
ság közösen és együtt harczolt ő felsége többi 
seregeivel, ugyanazon vezérlet alatt állott, és elkü-
lönözve nem működött. 

Hajdan Magyarország védelmi erejét főkép a 
banderiális és insurrectionális seregek képezték, 
és akkor a nádor vala törvényeink szerint a ma
gyar hadak főkapitánya. De 1715-ben a 8. t. czikk
ben kimondották az ország rendéi, hogy : „Miután 
a nemesek és mindazok, kiket a törvény ezen 
nevezet alatt ért. az ország védelmére katonás
kodni, következve személyesen fölkelni (insur-
gere), illetőleg bandériumaikat előállítani kötele
sek, ő felsége, valamikor szükségesnek tartja ezt, 
a törvények értelmében jövendőre is megkíván
hatja és követelheti; de mivel egyedül ez által az 
országot elegendőleg megvédeni nem lehetne, ben-
szülöttekből és külsőkből álló erősebb rendezett 
katonaság lesz minden eshetőségre tartandó," stb. 
Az állandó rendes sereget nem rendelte a törvény 
a nádor vezérlete alá, sőt ugyanazon országgyűlé
sen elhatároztatott a 21-dik t. czikkben, hogy : ,.A 
midőn az emiitett 8-dik czikknek és más törvé
nyeknek értelmében az országnak insurgálni kell, 
azon esetben a nádor marad jövendőben is az or
szág főkapitánya." Tehát csak az insurrectiónak 
maradt főkapitánya, s nem az egész magyar sereg
nek. E különböztetés is mutatja, hogy a rendes 
magyar katonaság ő felsége többi seregeivel 
együtt s közösen teljesítette mindenkor a védelmi 
kötelezettséget. 

És ha már akkor szükségesnek tartották ezt 
őseink, mennyivel szükségesebb ez jelenben, mi
dőn a hadvezetés ujabb módja s a hadtudományok 
fejlődése nagy erők öszpontositását s egységes 
működését igényli , s a régi modora rendszert 

egyátalában lehetetlenné teszi! Hajdan, ha két 
hatalmasság hadat üzent egymásnak, hónapok 
multak el, mig seregeiket a harcztérre vezették; 
akkor még országgyűléseket is lehetett tartani a 
háború megüzenése és megkezdése között. Most 
oly harczképes seregnek kell mindig készen állani, 
a mely együtt és közösen működhessék, mert még 
időnk sem volna a háború fölött tanácskozni, már 
annak vége s talán szerencsétlen vége is lehetne. 
Mutatták a közelebb lefolyt események, hogy alig 
volt néhány hét szükséges egy nagyszerű háború 
befejezésére. (Ugyvan! Helyes! a középen.) 

Meggyőződésem tehát az,hogy a közös és viszo
nyos védelem oly kötelezettség Magyarországra 
nézve is, mely egyenesen a pragmatica sanctióból 
foly, melyet az ország soha kétségbe nem vont,mely
nek hű teljesítését soha meg nem tagadta. Ha 
kötelesek vagyunk fentartani és megvédeni az 
elválhatlan birtoklás elvét, kétségtelenül tartozunk 
a védelemnek oly módjáról is gondoskodni, mely 
ezélszerü legyen, különben a sanctio pragmatica-
nak ezen föltételét magunk játszanék ki. (Elénk 
helyeslés a középen) 

Megütköztek némelyek azon, hogy javasla
tunk 1 1 . szakaszában a magyar hadsereg, mint az 
egész hadsereg kiegészitő része, említtetik, és azt 
állítják, hogy miután az még eddig a törvényben 
világosan kimondva nem volt, e kifejezés az ország 
jogait csorbítja. De hiszen az emiitett 11. szakasz 
ő felségének azon alkotmányos fejedelmi jogairól 
szól, melyek a hadseregnek egységes vezérletére, 
vezényletére és belszervezésére vonatkoznak; e jo
gokat pedig a kisebbség külön véleménye sem vonja 
kétségbe. Mind a magyar katonaság, mind pedig 
ő felségének egyéb seregei összevéve képezik azon 
fegyveres erőt, melynek föladata megvédeni min
ket ugy, mint a többi tartományokat. E hadsereg 
mindig közösen és együtt működött a birodalom 
védelmében, és kérdem, nem része-e a magyar 
sereg is ezen fegyveres erő összegének? Én ezen 
eszmében és ezen szavakban az ország jogainak 
csorbítását nem találom. Egyébiránt az eszme, 
mely e szavakban fekszik, nem is uj törvényeink
ben, és nem is példátlan, hogy a törvényhozás, 
midőn az egész cs. kir. hadseregről szólott, abba a 
magyar katonaságot is belefoglalta. Különösen 
1796-ban a második czikkben „2.400,000 mérő 
rozsot ajánlott az országgyűlés'a 340,000-ből álló 
császári királyi hadsereg tartására ;" e 340,000-ben 
pedig a magyar katonaság is benfoglaltatott, mert 
ez volt akkor a fejedelem egész hadseregének 
száma: és ez egészet együtt cs. kir. hadseregnek 
nevezi a törvény; nem emlit az kétféle katonása-

i got elkülönítve, nem mondja, hogy az egyik--
' nek vagy másiknak ajánlja az emiitett gabonaösz-

szeget, szól együtt az egész cs. kir. hadseregrőh 
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3,760,000 mérő zabot is ajánlott az ország
gyűlés, és ezt ismét az egész hadsereg 80,000 lova 
számára. Lehet-e kételkedni, hogy az emütett tör
vény is ugy tekintette a magyar katonaságot, mint 
ő felsége összes hadseregének kiegészítő részét ? És 
nem keresett, nem talált ezen eszmében ^semmit, 
mi az ország jogaival ellenkezett volna. (Elénk tet
szés a középen.) 

Legsúlyosabb vád, mely ellenünk az eddigi 
vitatkozások folytában fölhozatott, kétségtelenül 
az, hogy javaslatunk az ország alkotmányos füg
getlenségét megsemmisiti és Magyarországot némi 
autonómiával biró osztrák tartománynyá teszi. 

Súlyos e vád és nagy horderejű e kifejezés : 
„az ország alkotmányos függetlenségének meg
semmisítése;" és visszariadnék tőle magam is, ha 
csakugyan alaposnak tekinthetném azt. 

Melyek azon tárgyak, melyeket mi a sanctió 
pragmatica alapján közöseknek ismertünk és a 
deleeratiók elhatározására bíztunk ? Először a kül-
ü g y ; másodszor megállapítása az évenkinti költ
ségve tésnek azon költségekre nézve, melyeket a 
külüg y és a hadsereg igényelnek. 

A külügy békés eszköze az állam védelmének. 
és az olyan országokra nézve, melyek ugyanazon 
uralkodó alatt állanak és viszonyos együttes véde
lemre kötelesek, csak közösen és együtt vezettet
hetik ezélszerüen. (Helyeslés a középen. Fölkiáltások: 
Ugy van!) Közös uralkodó és közös védelem mel
lett két külön vezetett külügyet képzelni alig lehet 
a nélkül, hogy a legnagyobb zavarok és fonák 
ellentétek, sőt mondhatnám, rövid időn gyakorlati 
lehetlenségek be ne álljanak. Mióta a trónöröklés 
s az elválaszthatlan és föloszthatlan birtoklás meg 
van állapitva, nem is gyakorolta, nem is követelte 
Magyarország a külügyek külön vezetését. • Az 
1790-diki 17-dik t. ez. azt mondja, hogy „ő fölsége 
magához a státusminiszteriumhoz is fog magyaro
kat alkalmazni, és oly rendeléseket teend. misze
rint azok, kik a magyarok közül külkövetségekre 
kívánnak alkalmaztatni, magokat az állam titkos 
kanczelláriájában kiképezhessék." A törvénynek 
ezen szavai nem mutatnak azon szándékra, hogy 
a külügyek különválasztva kezeltessenek, hanem 
inkább azok közösségének elismerését foglalják 
magokban. Az 1848-ki törvények sem szólnak 
külön külügyekről és külön külügyminisztérium
ról, s az 1861-ki fölirat is fejedelmi jognak ismerte 
el a külügyek vezetését. A mi javaslatunk tehát, a 
külügyekre vonatkozólag, nem semmisítette meg 
az ország alkotmányos függetlenségét; sőt ha az 
elfogadtatik, Magyarország szabadon választott 
delegatiója által , tehát saját meghatalmazottjai 
által közvetve a külügyekre oly befolyást fog gya
korolni . minőt eddig se közvetve, se közvet
lenül nem gyakorolt. (Elénk helyeslés a középen.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. ív. 

Mert hiszen azt, hogy ujonczállitáskor az ország
gyűlés a külügyek állásáról is értesitve lőn. a kül
ügyek külön vezetésének tekinteni talán senki 
nem fogja, minthogy ez amúgy is csak ritkábban, 

| és néha csak minden tizedik évben fordult elő. 
j A másik tárgy, melyet javaslatunk a delega-
í tiókhoz utasít, a költségvetés megállapítása, mind 
I a külügyekre, mind a hadsereg költségeire nézve; 

és e pont ellen van leginkább irányozva azon vád, 
hogy az ország alkotmányos függetlenségét meg
semmisíti : mert azt mondják, hogy Magyarország 
eddig saját adójáról maga rendelkezett, javasla
tunk szerint pedig az adónak egy tetemes részét a 
delegatiók fogják megállapítani, tehát ahhoz má
sok delegatiója is hozzá szól. 

De tekintsük mindenek előtt, mikép alakul
nak az említett delegatiók, s mikép fogják a költ
ségvetést megállapítani. (Halljuk!) A delegatió 
tagjait mindenik fél alkotmányos úton, a paritás 
alapján, hasonló számmal szabadon választja meg. 
Választjuk tehát mi magunk delegátusait oly fér
fiakból, kikben az országgyűlés többségének bi
zalma van; választjuk csupán egy évre, tehát egy 
évi költség megállapítására. Mindenik félnek dele
gatiója saját elnökét megválasztja, mindenik külön 
ül össze; csupán Írásban közlik egymással nézetei
ket, s ha igy egyetértésre nem juthatnak, egy
szerű többséggel határoznak. És mi fölött határoz
nak ? A két fél felelős minisztériumának befolyá
sával kiszámittatik, hogy a következő évre mennyi 
költséget igényelnek a közös védelemnek eszközei, 
t. i. a védelem békés eszköze, a külügy, és a vé
delem fegyveres eszköze, a hadsereg. E kiszámítás 
közöltetik külön mindenik delegatióval, és azok 
azt megvizsgálván, vagy közegyetértéssel, vagy 
többséggel elhatározzák, hogy mennyi legyen a 
következő évre az ezen tárgyakra fordítandó költ
ség. Minthogy az igy megállapított költségvetés 
azt a kötelezettséget vonja maga után, hogy min
denik fél az abból reá eső összeget tartozik fizetni, 
kétségtelen az, hogy a költségvetésnek, vagy, ha 
tetszik, az adónak ezen részét Magyarország ezen
túl nem az eddigi mód szerint, és nem maga köz
vetlenül fogja meghatározni, hanem szabadon vá
lasztott megbízottjai által azon alkotmányos orszá
gok megbízottjaival, kikkel közös azon kötelezett
sége, hogy a birodalom feloszthatlaneselválhatlan 
birtoklását minden megtámadások ellen megvédje. 
Mind a két fél alkotmányos lesz, mind a két fél
nek érdeke ugyanaz lesz, hogy t. i. a védelem 
czélszerü legyen, s minél kevesebbe kerüljön. 

Magyarország tehát ezentúl is fogja gyako
rolni adómegajánlási jogát a külügy és hadsereg 
költségeire nézve is, csakhogy nem közvetlenül, 
hanem közvetve gyakorolja azt, saját megbízottjai 
által. Nem vitatom, hogy e változtatás magában 

15 
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csekély; de az állítom, hogy még sem foglalja 
magában az ország alkotmányos függetlenségének 
megsemmisitését. (Élénk tetszés a középen.) 

Attól félnek némelyek, hogy a másik fél de-
íegatiója, ha szorosan összetart, samidelegatiónk
ból csak egy tag szavaz is vele, oly terheket 
róhatna miránk, melyeket majd el nem birunk. 
De hiszen mindazon teher , melyet mi ránk róná
nak, őket is ép úgy nyomná, mint minket, mert 
nem külön fogják meghatározni a mi terhünket, 
hanem az egész költségvetést együtt állapítják 
meg, s az arány, mely szerint mi abban részesü
lünk, javaslatunk szerint is nem a delegatió által, 
hanem előre több évre, kölcsönös alku mellett, 
mindkét országgyűlés befolyásával fog meghatá-
roztatni. (Helyeslés a középen.) 

Azon ellenvetésre, hogy hát ha érdekeik ily 
megterheltetésünket kívánnák, egyszerű a felelet. 
(Halljuk!) Hiszen a delegatiók se vasutakról, 
vagy kereskedelmi ügyekről, se pedig oly dol
gokról nem határoznak, melyekben nekik külön
vált érdekeik lehetnének. Ok csupán a külügynek 
és a hadseregnek költségvetését állapítják meg. Eb
ben pedig nekik is csak abból van hasznuk, ha 
ezen költségvetés a védelem czélszerüsége mellett 
minél kisebb lesz. (Helyeslés.) 

Törvényt sem fognak ezen delegatiók alkotni. 
Azt állítják némelyek, hogy az adó megaján

lása is törvényhozási tény. Nálunk Magyarorszá
gon, szorosan véve, törvényhozási ténynek ezt nem 
lehet mondani, hanem inkább csak országgyűlési
nek, mert Magyarország a közvetlen adók meg
állapítását nem szokta törvényben kimondani. 
Azonban nevezzük ezt akár országgyűlési, akár 
törvényhozási ténynek, annyi minden esetre igaz, 
hogy a törvény ereje jogilag mindaddig fenáll, 
mig azt a törvényhozás mindkét fele közös együtt-
értéssel meg nem szünteti. A törvény erejének 
megszüntetéséhez tehát törvény kell, a megaján
lott adó pedig csak esztendő végéig tart, és an
nak megszüntetéséhez nem kell uj törvény, sőt 
ujabb megajánlása ujabb határozatot kivan. (He
lyeslés.) 

Se az adórendszernek, se az indirect adók
nak megállapítása, változtatása, se kivetése, vagy 
behajtása fölött nem fognak a delegatiók rendel
kezhetni. Ok csak a költségvetést állapítják meg. 

Minden egyéb intézkedés a két fél külön or
szággyűléseinek és felelős minisztériumainak kö
réhez tartozik, és így azokat, azok működését né
mileg mint a 61-diki föliratban kimondott eseten
kénti érintkezést lehet tekinteni, mert csak egy 
évre választatnak és évenkint csak egyszer fordul 
elő a költségvetés megállapítása. 

Tekintsünk vissza a múlt időkre, különösen 
azon korra, midőn a függetlenségről szóló törvény, 

a melyre annyiszor hivatkozunk, alkottatott: 1790-
re és azon számos évekre, melyek e törvény alko
tását követték. 

Hogy állottunk akkor közjogi tekintetben ? 
Igaz, hogy a hadi adót Magyarország saját or

szággyűlésén ajánlotta, meg, de ezen hadi adó az 
ország összes jövedelmének egy ötödrészét sem tet
te. Az országgyűlésnek semmi elhatározó befolyása 
nem volt a magyar állam jövedelmeinek többi ré
szeire, azt a kormány beszedte és legnagyobb ré
szét Bécsbe küldte föl, Költségvetés se a külügy 
és katonaság szükségeiről, se egyéb jövedelmek
ről és kiadásokról az országgyűlés elé nem ter
jesztetett ; és még a közadó is minden költségvetés 
nélkül ajánltatott meg, és soha ki nem lőn mutat
va, sőt az országgyűlés által nem is követeltetett, 
hogy kimutattassék, mennyi a katonaságnak való
ságos költsége. Az 1790-diki 20. t. czikk megálla
pítja ugyan, hogy a só árát csak az országgyűlé
sen lehet fölemelni, de hozzá teszi: „ha csak a 
sürgető szükség mást nem kivan." Ki határozta 
meg azonban e sürgető szükség eseteit? Van-e 
példa reá, hogy azoknak megítélésébe az ország
gyűlés belebocsátkozott volna? 1819-től 1842-ig 
több mint ezer kisebb, nagyobb kamarajószág 
eladatott, nagy része a hozzá kötött nemességgel. 
Ezen eladásból több, mint 25 millió forint jö t tbe . 
Mind ezek iránt az országgyűlés még nem is érte
síttetett ; számadás az ország jövedelmeiről — leg
alább az országgyűlésnek — soha nem adatott. 

Azt mondja talán valaki, hogy ezek a törvény
nyel ellenkező visszaélések voltak; de nem is létezett 
világos törvény, melynél fogva ezt az ország kö
vetelhette volna. Sőt 1792-ben a 14. t. czikkben 
fölemelték az ország rendéi a só árát mázsánkint 
11 krajczárral, és azt határozták, hogy az ebből 
befolyó összeg a kamara által a helytartótanács
nak adassék kezére és közczélokra fordittassék ; 

I ezen összegről számot is adott időnkint a helytar
tótanács az országgyűlésnek; de a só többi jöve
delméről, és átalában az államjövedelmekről se 
nem kért, se nem kapott számadást az országgyű
lés. (Úgy van!) Es még sem mondja senki, hogy 
Magyarország alkotmányos függetlensége azon 
korban meg volt semmisítve, és hogy Magyaror
szág némi autonómiával bíró osztrák provincia 
volt : hiszen épen akkor keletkezett az 1790-diki 
függetlenségi törvény , melyre , mint emlitém, 
annyiszor hivatkozunk. (Zajos helyeslés a középen.) 

Ezen állapottal szemben legyen szabad kér
deznem : meg van-e semmisítve alkotmányos füg
getlensége azon országnak, mely saját országgyű
lésén alkotja minden köz- és magánjogi és köz
igazgatási törvényeit; saját országgyűlésén álla
pítja meg védrendszerét és annak minden változ
tatását; ő rendelkezik szükséges ujonczokról 
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azoknak számáról, kiállítási föltételeiről, a katona
ság elhelyezéséről és élelmezéséről ? . (Elénk tetszés. 
Úgy van! Helyeslés a középen) Meg van-e semmi
sítve azon országnak alkotmányos függetlensége, 
mely maga határoz államjövedelmei, adórendsze
re, az adó kivetése és behajtása fölött, melynek 
parlamentális felelős kormánya van, és melynek e 
kormány felelni tartozik minden tettéért, számolni 
minden fillérnek hová fordításáról ? (Elénk tetszés, \ 
éljenzés a középen) Meg van-e semmisítve csupán 
az által, hogy a költségvetésnek egyik pontját, a 
hadseregnek költségeit nem közvetlenül, hanem 
közvetve, szabadon választott meghatalmazottjai 
által egy más alkotmányos országgal együtt, a pa
ritás és az érdekek ugyanazonossága által védve 
annak minden tulnyomósága ellen, mindig csak 
egy évre közösen határozza meg? (Viharos tetszés 
a középen) és teszi ezt azért, mert azon országgal, 
vagy országokkal egy ünnepélyes alapszerződés
nél fogva közös és viszonyos védelmi kötelezett
ségben áll, oly kötelezettségben, melyet a hadtu
domány jelen állásában a régi módon czélszerüen 
teljesiteni már alig lehetne, és melynek eszközeit 
bizonytalanságnak, vagy időkint bekövetkezhető' 
halasztgatásnak kitenni káros, sőt veszélyes volna? 
(Elénk tetszés a közepén) Kérdezem: oly nagy-e a 
különbség az alkotmányos függetlenség mértékére 
nézve e két helyzet közt, hogy midőn az egyikre 
— a korábbira — ugy mint az ország független
ségének korszakára hivatkozunk, a másikat, mely 
javaslatunk elfogadása esetére állana be, az alkot
mányos függetlenség megsemmisítésének tekint
hessük ? (Hosszas, lelkes éljenzés. Zajos tetszés a kö
zépen.) 

Függetlenségnek függés az ellentétele, és mi
dőn a függetlenség megsemmisül, függésnek kell 
beállni, a függés pedig azon állapot, midőn az 
egyik fél parancsol akár hatalommal, akár több
sége által , a másik pedig engedelmeskedik. De 
midőn két teljesen egyenjogú fél egyedül a közös 
kötelezettség teljesítését, a paritás alapján, hasonló 
szánni meghatalmazottjai által intézi el, és a meg
hatalmazottak egy meghatározott tényre és kisza
bott időre vannak megválasztva, még azon felül ér
dekeik is hasonlók, habár a kérdés a szavazatok 
többségével dől is el: ezt szoros értelemben füg
gésnek nevezni nem lehet. (Elénk helyeslés a közé
pen) I ly esetben melyik fél függ a másiktól ? Azt 
mondja talán valaki, hogy függenek egymástól; de 
hisz ily értelemben minden szövetkezés,mely közös 
védelemreköttetik, megsemmisítése volna a függet
lenségnek. (Helyeslés aközépen. Fölkiáltások: Ugy van!) 

A védelmi kötelezettséget nem a mi ja
vaslatunk állapította meg; annak alapja a prag-
matica sanctió , melynek értelmét a későbbi 
törvények , az országgyűlések és a folytonos 

gyakorlat ép ugy magyarázták, mint mi. (Fölkiál
tások a középen: Ugy van!) Hogy a védelmi köte
lezettséget ugy kezelni, mint előbb kezeltetett, most 
már nem lehet, mert a hadviselés módja változott 
és az örökös tartományok alkotmányosak lettek: 
azt, mint valóságos tényt, ignorálnunk nem szabad. 
Vagy azt kellene mondanunk, hogy mi a védelmi kö
telezettségkezelésének eddigi módjától élnem állunk, 
habáraz czélra vezető nem lesz is; vagy az osztrák tar
tományok alkotmányosságát figyelembe sem véve, 
követelnünk kellene, hogy azoknak a közös védel
mi kötelezettségre vonatkozó jogait és érdekeit 
irányunkban ezután a fejedelem képviselje és ők 
magok e fontos ügyhöz ne szólhassanak és velünk 
együtt ne működjenek. Se az egyik, se a másik 
nem volna jogos, nem volna méltányos. (Elénk he
lyeslés a középen.) 

Azon vád, hogy javaslatunk szerint Magyar
ország népének vérével nem a magyar országgyű
lés rendelkezik, merőben alaptalan. Hiszen a mi 
javaslatunkban is egyenesen és határozottan fen 
van tartva az ujonczok megajánlásának országgyű
lési joga ; fen van tartva az állítás föltételeinek, a 
katonaság elhelyezésének meghatározása; ki van 
mondva, hogy a védrendszernek megállapítása, 
vagy bármi változtatása Magyarországra nézve 
csak a magyar országgyűlés beleegyezésével tör
ténhetik. E vád tehát — úgy hiszem— tévedésből 
származott, és elég azt egyszerűen és határozottan 
visszautasítani. (Elénk helyeslés a közéjjen.) Mert a 
ki javaslatunkat olvasta, meggyőződhetett arról, 
hogy e vád alaptalan. 

A külügyeken és az említett költségvetés meg
állapításán kivül semmi egyéb tárgyra nézve nem 
mondtuk m i , hogy annak közössége a sanctió 
pragmaticából foly, semmi egyéb tárgyat nem bíz
tunk mi e delegatiókra. Azokra nézve, mik részint 
a helyzetnél fogva politikai tekintetből, részint a 
két fél érdekeinek találkozásánál fogva czélsze-
rübben intéztethetnek el közös egyetértéssel, mint 
szorosan elkülönözve, szabad alkut és egyezkedést 
javasoltunk, oly egyezkedést, melyet szabad or
szág köt más szabad országgal. Kimondottuk, hogy 
ezen egyezkedések időről időre kötendők, és vilá
gosan fentartottuk, hogy azok csak a magyar or
szággyűlés beleegyezésével lesznek ránk nézve ér
vényesek. 

Ez sem sérti, ügy hiszem, az ország alkot
mányos függetlenségét és nem teszi Magyarorszá
got osztrák provinciává: (Helyeslés a középen) mert 
a legnagyobb hatalmú és önálló országok is köt
nek ily egyezkedéseket, szabadon és alku mellett, 
más hatalmakkal. 

Ha tekintjük például a kereskedést azon kor
ban, midőn a függetlenségi törvény alkottatott, 
egész az ujabb időkig, Magyarországnak még módjá-

15* 
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ban sem állott, akár az örökös tartományokkal, akár 
a külfölddel kereskedelmi szerződéseket kötni. A 
szomszéd tartományok vámszabásai sulyosannyom-
ták termelésünket, iparunkat és kereskedésünket, 
és még törvényre sem hivatkozhattunk, melynél 
fogva azon szomszéd országok vámszabásainak le
szállítását joggal követelhettük volna; sőt az or
szággyűlések fölirataira a válasz rendesen az lőn, 
hogy ő felsége többi országainak érdekeit kényte
len ótalmazni. 

Nem oszthatom tehát azon aggodalmakat, me
lyeket némelyek javaslatunk ellen fölhoztak. Nem 
hiszem, hogy e javaslat életbe léptetése alkotmá
nyos önállásunkat megsemmisítené s Magyarorszá
got osztrák provinciává tenné ; de hiszem azt, hogy 
alkotmányunk azon visszaállítása, mely javasla
tunk elfogadásának reményében tettleg életbe lép
tetett, sokkal inkább megóvja nemzetünket a vég 
sülyedéstől, mint a bizonytalan eseményekre épí
tett számitások s azon sorvasztó várakozás, mely 
addig halasztgatja az orvoslást. mig az vég sülye-
déssel fenyegető helyzetünkben késő lesz. (Lelkes 
éljenzés a középen.) Hiszem azt, hogy jelen viszo
nyaink között a fenforgó nehéz kérdéseknek más 
békés megoldását remélni nem lehet. (Elénk helyes
lés a középen.) 

Ha a ház azt hi&zi, hogy mi csalódunk, és e 
megoldás káros, sőt veszélyes, még most kezében 
van az ü g y : oda könnyen visszamehet, hol pár 
hónappal ezelőtt voltunk. (Élénk tetszés.) 

De vizsgáljuk meg a dolog minden oldalát, 
nehogy az aggodalmak más irányban ujabb s ta" 
Ián súlyosabb aggodalmakba döntsenek bennün" 
ket. (Halljuk! Halljuk!) Én csak saját véleménye
met mondom el : a t. ház ítéljen és határozzon-
(Elénk éljenzés.) 

Meg vagyok győződve, hogy ha akkor, mi
dőn az 1848-diki év szept. 18-dikán, a magyar or
szággyűlés megbízásából, mint küldöttek a bécsi 
országgyűlést fölszólítottuk : (Halljuk! Halljuk!) 
„bizza meg minisztériumát a magyar miniszté
riummal leendő egyezkedésre, hogy köztünk s 
Ausztria között a kölcsönös viszonyok végleges 
elhatározása által minden ezentuli súrlódásoknak 
s egyenetlenségeknek eleje vétessék ; a ha, mon
dom, akkor nekünk a kiegyezkedés oly módját \ 
ajánlották volna,minőt a mi javaslatunk tartalmaz: a 
magyar országgyűlés azt valószínűleg nem utasítot
ta volna vissza. (Elénk tetszés. Ügy van ! Helyeslés a 
középen.) Meg vagyok győződve, hogy akkor, midőn 
1848-ban okt. 8-dikán a mi országgyűlésünk alsó
háza végzésileg kimondotta többek közt azt, hogy 
„Magyarország és annakk épviselőháza, szabad nép
hez illőleg, bizonyosan az ausztriai néppel mind 
azon érdekeket, a melyek három százados viszo

nyaikból erednek, a legbarátságosabb utón fogja 
kiegyenlíteni, ? jelen javaslatunk elvei szerint ki
egyeztünk volna. (Ugy van! a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy ha akkor, midőn minket az 
országgyűlés herczeg Windischgratz táborába kül
dött egyezkedés végett, (Halljuk!) a herczeg a he
lyett, hogy föltétlen megadást követelt, jelen ja
vaslatunk szerinti kiegyezkedéssel kínált volna 
meg: a nemzet képviselői nem lettek volna idege
nek azt elfogadni. (Ugy van! a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy Buda várának visszavétele 
után s a nagy-sarlói ütközet után is, melyek fény
pontjai valának a küzdelemnek, hozzá járult volna 
ily egyezkedéshez. (Ugy van! a középen.) És meny
nyi vér, mennyi szerencsétlenség, mennyi szenve
dés lett volna megelőzve! Hol állnánk most, erő
ben, tehetségben, fejlettségben, hol állana a biro
dalom ! Most békés utón juthatunk ily kiegyenlí
téshez : ne utasítsuk az el magunktól! Más-e most 
a jog, mint akkor volt, vagy talán erősebbek va
gyunk és több erőfeszítést, több szenvedést meg
bírunk ? Ha sikerült politikai létünk roncsolt hajó-

| ját egy kis révpartra juttatnunk, visszalökjük-e 
azt ismét a zajgó tenger hullámai közé, csupán 
azon kétes reményben, hogy talán, de csak talán, 
majd ha a vész el nem sodor, egy szebb, nagyobb, 
biztosabb kikötőbe juthatunk ? (Lelkesült éljenzések 
a középen) 

Azon aggódnak némelyek, hogy az osztrák 
birodalmat fölbomlás veszélye fenyegeti, és azért 
nem kívánjak Magyarország sorsát hozzá kötni. 
(Halljuk!) Állítják, hogy ha egykor Európa poli
tikai szükségnek tartotta is az osztrák birodalom 
fenállásat, most ezen nézet nagyrészt megváltozott. 

Szabad legyen megjegyeznem, hogy nagy 
birodalom vég fölbomlása nem oly könnyen és 
nem oly hamar történik, kivált ha annak fejedelme 
népeinek alkotmányos szabadságában keresi trón
jának legerősebb támaszát. (Hosszas, lelkesült él
jenzés) 

Megjegyzem azt, hogy azon politika, mely 
figyelembe nem veszi a jelent, és egyedül eshető
ségekre akar épitni, és pedig oly eshetőségekre, 
melyek el is maradhatnak, máskép is alakulhat
nak, nem czélszerü politika. (Ugy van! a középen.) 

Van-e, ki óhajtja Ausztria fölbomlását, nem tu
dom, de ha vannak ilyenek, azok azt bizonyosan 
nem a mi érdekünkben óhajtják. (Ugy van! a kö
zépen) Félek, nagyon félek, hogy e fölbomlás ál
tal nem mi nyernénk s a mi sorsunk jobbra nem 
változnék. (Elénk helyeslés a középen.) 

És ha a kiszámithatlan események ezen ka-
tastrophát egykor csakugyan előidéznék, mi vol
na jobb ránk nézve: az-é, hogy ezen katastropha 
Magyarországot államilag rendezett állapotban ta
lálja? vagy az, hogy erejében megfogyva, a foly-
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tonos provisoriumok zavarának közepette kelljen 
szembe államink a végzetszerű eseményekkel ? Az 
első esetben könnyebben és biztosabban szolgál
hatnánk szilárd rnagvául egy uj alakulásnak; a 
másik esetben csak rendezetlen anyagnak tekinte
nének bennünket, melyet szétbontva, más építke
zésre használnának föl, és ez ellen aztán sikeretle-
nül hivatkoznánk törvényeinkre és alkotmányos 
függetlenségünkre. (Helyeslés.) 

Föltűnő előttem az , hogy épen azok, kik a 
fölbomlás lehetőségét fölteszik, leginkább idege
nek a delegatiók eszméjétől. Hiszen, ha a biroda
lom fölbomlanék, a delegatiók is megszűnnének, 
mint minden egyéb viszonyaink, (Ugy van!) és ily 
esetben vagy mint önálló, külön állam, teljes erejé
ben függetlenül alakulna Magyarország, vagy több 
népekkel egyesülve, uj szövetkezési államot alkotna. 

Az elsőt nem számítom a politikai lehető
ségek közé. Örülne minden magyar és örülnék én 
is, ha oly erővel és hatalommal bírnánk, minőt ily 
önállás megkíván. Nem becsülöm én kisebbre 
nemzetünk erejét a valónál. 

Azt mondta valaki,hogy ne mondogassuk mi ma
gunkat gyöngéknek. Ú g y hiszem, önérzetünkettői 
meg fog óvni bennünket. (Ugy van! Elénk tetszés a kö-
2épe?i.)Egyébiránt a történelemben nem tudok példát 
arra, hogy hazánkat azért érte volna veszély, mert 
erősebb volt, mint a milyennek magát hitte ; ellen
ben abból, hogy erősebbnek hitte magát, mint a mi
lyen volt, szomorú következések származtak •' a 
rnoháccsi vész egyik oka erőnknek épen ezen túl
becsülése lehetett. (Ugy van! Tetszés.) 

Az államok ereje nem absolut fogalom. La
jos és Mátyás korában nem csak azért volt Ma
gyarország nagy és erős, mert fejedelmei bölcsek, 
népe vitéz volt. hanem azért is. mert akkor Európa 
legnagyobb országai közé tartozott. {Ugy van!) 
Anglia Skócziával nem volt egyesülve; a mostani 
Francziaország több részre volt szakadva; Német
ország, Olaszországnak sok ura volt; Oroszország 
Lengyelországgal sem birt megküzdeni; csak a 
török erő volt hatalmas és tekintélyes. Most azon
ban mily nagyok az európai államok dimensiói! 
A 20 millió népességű Olaszországot értelmes né
pével, virágzó kereskedésével, sok jó kikötőjével 
még nagyhatalomnak sem tekinti a világ! Föl 
birna ezek közt állani Magyarország beékelve a 
hatalmas orosz és német birodalom közé ?! {Élénk 
tetszés a középen.) 

Ha pedig más népekkel együtt szövetséges 
államot akarnánk akkor majd alakítani, nem vol
nának-e közös ügyeink, melyeket azokkal együtt 
kellene intéznünk ? nem kellene-e azokat közösen 
kezelnünk? és nem volnánk-e kénytelenek a dele
gatiók eszméjével akkor is megbarátkozni? {Elénk 
tetszés a középen.) 

Ismétlem, t. ház! ne taszítsuk el magunktól 
a békés kiegyenlítés ezen módját! Félek, igen fé
lek, hogy annak félrevetése által jövőre az ország 
alkotmányos függetlenségét nagyobb veszélynek 
tennők ki, mint elfogadása által. {Elénk helyeslés a 
középen.) 

Némelyek javaslatunk ellenében a közvéle
ményre hivatkoznak. Tisztelem én is a közvéle
ményt, és teljesen méltánylom' annak hatalmát, 
mert tudom, hogy azzal szembe szállni rendesen 
sikertelen küzdelem; de politikai életem folytán 
azt tapasztaltam, hogy alig van nehezebb föladat, 
mint igen sok tárgyra nézve a valóságos közvéle
ményt megtudni. Kiki azon körnek véleményét 
ismeri legjobban, melyben él, melylyel társalog; 
csak néha vonja magára figyelmét egy-két hang a 
távolból; és igen hajlandó az ember saját körének 
véleményét közvéleménynek tekinteni. Tévedtem 
én is e részben nem egyszer, és tévedtek , úgy 
hiszem, mások is. {Ugy van!) Gyakran megtör
ténik, hogy midőn a vélemények sok felé ágaznak, 
minden árnyéklatnak vannak pártolói számosak; 
és ki fogja megmondani tudni, hogy melyik mellett 
áll valósággal a közvélemény ? {Élénk helyeslés.) 
Megszámitani pedig azt a közvéleményt, vajmi ne
héz volna! (Tetszés.) 

Egyébiránt, midőn minket a nép megválasz
tott, hogy képviselői legyünk, nem azt várta, hogy 
tőle kérjünk tanácsot, hanem azt, hogy mi adjunk 
neki tanácsot. (Zajos helyeslés.) Törvényhozói dol
gokkal, melyek készültséget, szakavatottságot igé
nyelnek, nem minden ember foglalkozhatik; és 
nekünk, kik azzal foglalkozunk, kötelességünk, a 
nép érdekét is szivünkön viselni és azt tenni, mit 
e tekintetben legczélszerübbnek látunk. (Hosszas. 
élénk helyeslés a középen.) 

Nem vitatom tehát, hogy a közvélemény mily 
mértékben van jelenleg javaslatunk mellett. De 
azt mégis hiszem, hogy a nép nem fogna nekünk 
köszönetet mondani, ha meghiúsítva a békés ki
egyenlítés sikerét, visszaesnénk vele együtt ismét 
a bizonytalanságnak, a zavarnak, rendetlenségnek 
örvényébe, melyből a szabadulás oly nehéz; és a 
szenvedésekért, melyeket tűrt, és még tűrnie kel
lene, semmi egyebet nem nyújthatnánk neki, mint 
azon kétes vigaszt, hogy az európai események
nek egy véletlen fordulata ránk még tán jobb 
sorsot is hozhat, mint a mit jelenben e békés ki
egyenlítés által elérhetünk. (Zajos éljenzés a 
középen.) 

Azt mondják tán némelyek, hogy ez az op-
portunitás politikája. Igenis az. Midőn arról van 
szó, hogy a fenálló törvényt a végrehajtó hatalom 
megtartsa és teljesítse , akkor az opportunitás 
nem irányadó, mert a jogilag meg nem változta
tott törvényt szorosan meg kell tartani; de a törve-
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nyék alkotásánál épen az opportunitás az, a me
lyet mellőzni nem lehet. A mely törvényhozó ezt 
figyelembe nem veszi, üdvös, czélszerü törvényt 
alkotni ritkán fog. {Helyeslés a középen. Fölkiáltá-
sok: ügy van!) Minden alkotmány, minden tör
vény, minden institntio az opportunitás postulatu-
mánál fogva jött létre, és addig czélszerü, mig an
nak megfelel. Ezt mondtam én akkor is, midőn 
a jelen országgyűlésen fölszólaltam azok ellenében, 
kik a jogfolytonosságban a törvények megtartásá
ra nézve is az opportunitás szempontjábólindultak ki. 

Egyes kifejezéseket, mik a vitatkozások folytá
ban ellenem tán élesebben is voltak intézve, ha
sonlókkal viszonozni nem fogok. Ily feleselések 
se a vitatkozás tárgyát tisztába nem hozzák, se 
az ország javát elő nem mozdítják; az el nem fo
gúit közvéleménynek józan tapintata meg fogja 
mérni azok jelentőségét. {Élénk tetszés a középen.) 

Végzem szavaimat azzal, mit beszédem ele
jén mondottam: hogy én a 67-es bizottság több
ségének javaslatát helyzetünkben a békés kiegyen
lítés legczélszerübb módjának tartom, és ugyan
azért pártolom. {Szűnni nem akaró viharos él
jenzés. A ház tagjainak nagy része föláll. Éljenzés. 
Szavazzunk!) 

DimitrieviCS MÜOS : Somossy Ignácz ! 
{Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Somossy Ignácz : T . ház ! Megvallom, erre 
a meglepetésre nem voltam készen, hogy előttem 
épen azon hazánkfia szólaljon föl. . . {Zaj. Elnök 
csenget. Eláll!) 

E l n ö k : Mig csend nem lesz. addig nem szól
hat a t. képviselő úr. 

S o m o s s y I g n á c z : . . . azon hazánkfia, kinek 
értelmi felső'bbségének az egész haza és fiai között 
magam is hódolok. S ennek folytán, hogy némi 
elfogultságban vagyok, nem tagadhatom; de mi
után épen az ő nyilatkozatából hallottam azt, 
hogy itten hihetőleg többé nem capicitálásnak — 
mert annyi idők folytán, mióta a 6 7-es bizottsági 
munkálat közkézen forog, kiki teljes meggyőződést 
szerezhetett s hozott magával e házba — hanem 
meggyőződés nyilvánításának van helye, mi az 
ő fölhívása szerint is addig, mig az ügy el nem 
döntetik, teljesítendő. Ez okból én is kötelessé
gemnek tartom a szőnyegen lévő tárgyban nyi
latkozni : s miután nyolcz napi vitatkozások me
zején le van aratva minden, csak némi tarlózásra 
szorítkozom. {Zaj. Elnök csenget?) 

T. képviselőház ! Pártolom a kisebbség véle
ményét. Pártolom azért , mert azt hazánk, az 
örökös tartományok és a dynastia érdekeivel 
összegyeztethetó'bbnek hiszem, mint a többség vé
leményét, mely fölállította mások beleegyezése 
szükségét azon ügyek intézéséhez , melyekben 
a határozás ezelőtt szerintem kizárólagos jogunk 

vala, s mely tan fölállításával nem mondom „meg
semmisítése", de bizonyos részben korlátozása 
önintézkedési jogainknak forog fön. 

A mi e tekintetben hazám érdekének inkább 
megfelel, azt márbővebben megmutatták mások, s 
azért arra hosszasan nem terjeszkedem k i ; csak any-
nyit nyilvánítok, hogy ezen önállóságához való ra
gaszkodás annyira átment vérébe Magyarország né-
peinek,miszerintarról,hogy sorsának ezentúl is teljes 
mértékben ura legyen, bizonyosan le nem fog tenni. 

Hogy az örökös tartományok népeiben hason
ló hajlam mutatkozik, sőt ezen is még némely te
kintetben túlterjeszkednek, mert nem csak saját, 
de a mi sorsunknak is urai akarnak lenni, ez ré
szint a lapokban nyilvánult, részint titkosan táp
lált és csak magán úton tudomásra jutó óhajtásaik
ból látszik. S miután véleményem szerint minden 
nép maga rendezheti és intézheti sorsát legczél-
szerübben : azt tartom, a többség véleménye né
mileg elébe vág az örökös tartományok intézked-
hetésének. S tekintetbe véve azt, hogy a mi kivá-
nataink többre nem terjednek, mint az eddig lé
tezett jognak gyakorlatban visszaállítására; tekin
tetbe véve azt, hogy az örökös tartomiuryok né
pei rovására nem kívánunk élni: azt hiszem, 
hogy oly eljárásnak, milyen a többség munkála
tában föl van állítva, az óhajtottnak épen ellen
kező eredménye lesz, mert ez már méhében rejtve 
hordja a féltékenység magvát, egyik vagy másik 
fél fölülkerekedése iránt, és elfojtja azon jó indu
latot, melylyel a lehetőleg egy czélra törekvő és 
egy koronás fő alatt levő népek egymás iránti se
gélyt teljesíteni képesek lettek volna. 

De végre a dynastia érdekében is azt hiszem, 
hogy oly Magyarország, melynek jogai tiszteletben 
tartása mellett önállósága vissza van adva, min
den esetre képesebb lesz s a saját érdekével össze
kötött trón védelmében erő kifejezésére, mint oly 
Magyarország, mely védelmi kötelezettségének 
irányát mások befolyásán s combinatiója nyomán 
fogja papiroson kiszámitgatni. 

íme , tisztelt képviselőház! itt mindnyájan 
egy czélra törekszünk, mint Deák Ferencz t. képvi
selő társunk is monda. Nagy részben egy politikai 
iskolában növekedtünk, és mégis minő különbözők 
a nézetek és mennyire eltérnek azon eljárásra 
nézve, melyet követendőnek vélünk a köz haza 
teljes oda adásunkkal boldogitására ! Képzeljék már 
most, hogy összeköttetésben oly államokkal, me
lyeknek eltérő, vagy néha talán ellentétes érde
keik vannak : nem azon helyzet áll-e elő, mely
nek következése, mint két különböző fa összedör-
zsölésének, a lappangó tüz kifejtése lehet ? 

Engedjék meg,hogy némely ellenünk fölhozott 
vádakat és gyanúsításokat — igyekezve ismétlésbe 
nem esni — észrevételeimmel kisérjek. 
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Fölhozatott az, hogy szükséges nekünk a ma
joritás véleményét elfogadni. . . (Zaj. Halljuk! El
nök csenget.) 

Madarász József : Folytonosan zavarognak 
a hirlapirók páholyában! 

E l n ö k : Kérem a. conversatiót a hirlapirók pá
holyában megszüntetni. 

Somossy I s t v á n : Köszönöm a magam ré
széről az elnöki figyelmet; s bátor vagyok még 
azon urakat, kiket előadásom netán nem érdekel, 
fölkérni a távozásra. 

Fölhozatott az, hogy a provisorium nyomása 
alóli szabadulás, és a provisoriumtól jövőre való 
félelem kívánja a többség véleményének életbe 
léptetését. Kérdem, kinek áll érdekében 18 évi 
tapasztalás után a provisorium helyreállítása, mely 
eddig negyedfél ezer millió adósságot szerzett, a 
mely minden szövetségesétől elszigetelte a dynas-
tiát, a mely két szép tartományt és a német befo
lyást elveszítette? Azt hiszem, az örökös tartomá
nyoknak nem áll érdekében, a dynastiának még 
kevésbbé ! És kérdem, vajon lehet-e ettől tartanunk 
akkor , midőn már birjuk a trónbeszédben azon 
ígéretet, mely szerint ki van mondva, hogy a jog
vesztési theoria eltöröltetik és a pragmatiea sanctió 
visszaállittatik ? Ezen állítás tehát nem ád okot oly 
félelemre, mely ránk nézve hatással lehetne. 

Fölhozatott ellenünkben az , hogy a létező 
törvénvek nem feleltek meg eredményeikben a vá
rakozásnak s ujabbakkal fölcserélendők. Bátran me
rem kérdeni a jobb oldal tagjaitól, vajon azon tör
vényeknek gyarlósága volt-e oka, hogy nem felel
tek meg a rendeltetésnek, avagy nem épen azon 
titkos hatalom-e, mely annyiszor ismételve igye
kezett Magyarország önállását megsemmisíteni, és 
a mely hatalom, ha még létezik, ugyanezen ujab
ban alkotandó törvényeket, magát a 67-es mun
kálatot is, s ennek minden részünkre lehető ked
vező befolyását épen ugy, mint eddig, megsemmi
síteni bizonyosan feladatául tűzné ? Kérdem, nem 
jobban megsemmisitheti-e azon törvényeket, me
lyek most keletkezének a múlt 18 évi, és jelen 
nyomás és jövőtől félelem nyomása alatt, mint 
azokat, melyek századok szentesítésénél fogva, ős 
orejökhen állottak és az 1848-diki törvényekkel 
újra életképességre hivattak? 

Fölhozatik ellenünk szüksége annak, hogy az 
örökös tartományokkal ne az idővel változó, hanem, 
állandó szövetséget kell kötni. ítélve, kikből állottak 
az örökös tartományok azelőtt, és kikből állanak 
je lenleg: azt, hogy kikből fognak állani, akkor, 
midőn Európa a gyorsan haladó átalakulási vajú
dáson átmegy, meghatározni alig lehet; s ez okon 
azt, hogy most, épen most volna czélszerü állandó 
s az idővel nem változó közös intézkedési szö
vetséget kötni, részemről meg nem foghatom. 

Fölhozatott ellenünkben az, hogy a minisz
térium kinevezése s ennek műkö'dése nyomán be
következendő alkotmányos élet megnyerhetésének 
a 67-es bizottság munkálatának elfogadása condi-
tio sine qua non-ja. Ezt, kérem, én nem hihetem, 
mert ha ez igy volna, akkor mi oly kegyelmi té
ren állanánk, melyen a mi adatik, vissza is vétet
hetik, s ha ez igy volna, akkor egy esztendő ótai 
itt létünk semmi egyéb , mint szembekötő játék 
volt a nép millióival. Én ezt nem hihetem; a jogvesz
tési theoria eltöröltetésének a trónról lett kimondása 
és a pragmatiea sanctió visszaállítása ez eset ellen 
előttem biztosíték. 

Fölhozatott, hogy nagy veszély fenyeget ben
nünket, és nekünk igyekeznünk kell rendezett ál
lapotba helyezni magunkat, hogy erőt fejthessünk 
ki, nehogy elmerüljünk. Ez fontos ok, ennek igazsá
gát elismerem; nem is ennek föl-, vagy nem ösrnerésé-
ben van a külömbség közöttünk, hanem a veszélyt 
elhárító eszközök választásában. Mit hisz a többség, 
mutatja a 67-es bizottság munkálata, mutatják an
nak védelmére kelt jobboldali nyilatkozatok. Mi, 
a baloldal, azt hiszszük, hogy rendkívüli esetekben 
rendkívüli erőkifejtésre van szükség; azt hiszszük, 
hogy nagy veszélyek elhárítására a népeknek a 
lelkesedés kellő fokára szükséges fölemelkedni : s 
mi szülné Magyarországban ezen emelkedettséget ? 
Az, ha visszaadatnék az országnak legdrágább 
kincse, önállása. Ha ez megtörtént, akkor az ellene 
s az érdekében vele egyesült trón ellen intézett 
támadás visszaverésére nem fogja, mint már mon
dám, számitgatni a védelmi kötelezettség irány-
nyát. s nem fogja latolgatni az áldozatok súlyát, 
de egész erejét s fegyverhatalmát szeretett ural
kodójának oda kölcsönözve, azon uralkodó, jól vá
lasztott szövetségesekkel kapcsolatban, akár sza
vát, akár kardját vetendi az európai fölmerülő 
viszályok mérlegébe, annak súlya részére billen. 

Fölhozatott a kisebbségi vélemény ellen az 
is, miszerint az esetben, ha egyetértés nem jön lét
re az országgyűlések között, mi történjék? arról 
intézkedni elmulasztotta. Miután ennek hiánya a 
kisebbség véleményében fölmutattatik, szabad le
gyen erre azon kérdéssel felelnem, hogy hátha a 
delegatiók mindenik fele a maga véleményében 
megmarad, és nem biria az egyik a másikat ca-
pacitálni. akkor mi történik, miután ez esetről a 
többség véleményében sincs intézkedés ? Méltóz
tassanak figyelembe venni a 67-es munkálat 37-dik 
§-ában előforduló azon határozatot is, melyben 
megállapíttatik, miszerint arra, hogy a delegatiók 
működhessenek s határozat hozatalára képesek le
gyenek, mindenik delegatiónak két harmad része 
megkívántatik, hogy jelen legyen. Egy hatoda e 
szerint az összes delegatiónak képes megakasztani 
minden eljárást, és csak egy hatodának elmaradá-
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sát kell megnyerni a netalán absolutismusra tö
rekvő hatalomnak, hogy az el nem maradható in
tézkedésekben teljes jogot gyakoroljon. 

Vádolnak bennünket azzal, hogy mi az örö
kös tartományok constitutiója létrejövetelének út
jában állunk. Ugyan, kérem, mi állanánk útjában ? 
Mi, kik saját constitutiónk védelmében foglalkoz
va, magunknak semmi ujabb jogokat nem követe
lünk? mi,kikazontörvényttartjuk,hogy ainitmagad-
nak nem kivánsz,azt másnak se tedd? Ezt inkább azon 
munkálatról lehet mondani, mely előre megszabja az 
eljárást, mihez alkalmazni kénytelen volna magát a 
másik fél is, hogy a kormányzás lehető legyen. 

Azt a gyanúsítást is hallottam tegnap, hogy a 
königgratzi esetnek nem szabad okul szolgálni arra, 
hogy követeléseinket följebb fokoztuk, mert ez 
teljesen illoyalis volna. Ezt mi nem tettük, mert a mi 
követeléseink kezdete nem Königgratz óta datálta-
tik; követeltük azokat minden időben, követeltük s 
követeljük csak azon jogainkat, miket régebben bír
tunk. Sőt, hogy Königgratz óta áldozattételre is ké
szek vagyunk, azt mutatja a kisebbség véleménye is. 

Azt mondják a jobb oldalon . hogy mi 
bizonyos ábrándos illusiókban élünk a jövendőre 
nézve. Én megfordítva azt tartom, hogy a jobb ol
dal él illusiókban, mert mi,a mesebeli állat szerint, 
csak azon falatot akarjuk megtartani, mely saját 
alkotmányos életünk fentartására okvetlenül szük
séges eledel, inig a jobb oldal a jövendő' vizében 
azon falatnak nagyobb árnyékát látván, az után 
nyúl, s e miatt elejtheti saját falatját, a nélkül, 
hogy bizonyos lehetne a másik megnyerhetése. 
(Derültség a hal oldalon) 

Fölhozatott a mai napon az előttem igen t. 
szónok által: vajon azon időben, midőn Windisch-
gratz teljhatalommal föllépett, midőn azt monda: 
„Mit Rebellenunterhandleiehnicht;" ha akkor ha
sonló alkotmánynyal megkináltattunk volna, mint 
melyet a 67-es bizottság javasol : vajon ezt nem 
szívesen elfogadtuk volna-e ? Ezen fölhívásra nehéz 
a felelet. Lehet, hogy azon benyomás alatt, midőn 
az emberek feje fölött a pallos függött, nem mon
dottuk volna azt, a mi a hazára nézve szabad meg
győződés nyomán legüdvösebb; meglehet, hogy 
a nagyobb rész ezt nyilvánította volna ; meg
lehet, hogy az ellenkezőt; s meglehet hogy so
kat engedtünk volna ismert emberi gyarlósá
gunknál fogva. Azonban határozottan e részben 
ítélni, mi történt volna, nem lehet. De kérem, sza
bad legyen ennek folytán nekem is azt a kérdést 
tennem, vajon ha a fejedelem 1849 után. mikor a 
haza le volt verve, azt mondta volna: „Visszaadom 
az ország eonstitutióját, april 14-dikét törüljük ki 
emlékünkből, a honvédseregből, kinek tetszik, ma
radjon a szolgálatban, a ki nem akarja magát szám

űzni a hazából, maradjon itt ben :" vajon, kérem, 
ez esetben, akár a keleti háborúban, akár az olasz 
kérdés alkalmával, akár a legközelebbi időben azon 
állása lett volna-e a hatalomnak, melyben azóta sze
repelt? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én mind ezeknél fogva" a kisebbség vélemé
nyét, mint a mely az ország önállását és függet
lenségét hitem szerint megóvja a mások beavatko
zásától a nélkül, hogy az örökös tartományok al
kotmányos érdekeinek érvényesítését gátolná, mint 
a mely jó példát ad arra nézve is, miként kelljen al
kotmányos népnek eljárni, elébe teszem a többség 
javaslatának. (Szavazzunk 1) 

T ó t h V i l m o s jegyző: Zsarnay Imre! (Eláll! 
Szavazzunk !) 

Zsarnay Imre: T. ház! (Eláll!) Én azon 
véleményben vagyok, hogy mikor a nap a maga 
tiszta fényében fölsütött, egyaránt szükségtelen és 
czéltalan törekvés, hogy valaki meggyújtson egy 
kis mécset vagy lámpát. Ezért én elállók attól, a 
mit különben még mondandó lettem volna, (Él
jen!) és kijelenteni, hogy a többség javaslatátpár
tolom. (Szavazzunk!) 

Dimitrievics Milos jegyző: Papp Pál! 
(Eláll! Szavazzunk!) 

P a p p P á l : T . ház! A 65-diki trónbeszéd . . . . 
(Nagy zaj. Fölki'Utások: Eláll!) Előre bocsátom, 
hogy az előttem szóló Pest belváros (Nagy 
zaj. Közbeszólás: Kérjük az elnököt az ülés felfüg
gesztésére! Elnök csenget.) Ha föladnám személyes 
jógámat a t. ház némely nyugtalan tagjának kívá
natára, okvetlen minden egyes tag jogát sérteném 
az által. Előre bocsátom tehát azt, hogy az előttem 
szóló Pest belvárosa érdemes képvisejőnek bölcs el
mélkedése, nézetem szerint, semmi uj meggyőző 
okot nem tartalmaz, s csupán csak azt az ujat hal
lottam, mikép a közös védelmi kötelezettség érvé
nyesítésére elhunyt miniszter Batthyány Lajos e 
tárgybani hitét hozta föl. A miniszter ár hite a 
közös védelmi kötelezettséget legkevésbbé sem bi-
tositja, sem Kossuth Lajos akkori beleegyezése a 
közös védelmi kötelezettségbe. Én a szavakat az 
akkori körülmények figyelembe vételével mérle
gelem; de azt tudom, hogy Kossuth Lajos Magyar
országgal és a magyar hadsereggel épen azon 
függetlenséget védelmezte, melyet most a bal ol
dal a jobb oldal ellen védelmez. 

Az 18 65-ki trónbeszéd a fölfüggesztett közjogi 
kérdések elintézésében apragmaticasanctiót válasz
totta kiindulási pontul; ennek folytán a t. képviselő
ház egy 6 7 tagból álló bizottságot választott a kö
zös viszonyok megállapítására. (Zaj.) Előrebocsá
tom azt, hogy ily nagy fontosságú tárgyban, a mi
nőben még rendes időben is, annál inkább pedig 
ily ki nem egészített országgyűlésen, koronázás 
előtt, 18 évi absolutismus nyomása után és még 
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alatta, midőn a hon polgárai törvényes nyilvá- i 
nosság hiányában eszméiket egymással nem cse
rélve, helyes meggyőződést maguknak nem sze
rezhettek, így rögtönözve törvényt alkotni részem
ről se méltányosnak, de alkotmányos szempont
ból még üdvösnek sem tartom. (A bal oldalon he- j 
lyeslés.) 

Minthogy azonban mind ezen okok figyelem
be nem vétetnek, és e munkálat mégis tárgyalta
tik , véleményemet elmondani kötelességemnek 
tartom. (A jobb oldalon zaj, a bal oldalon fölkiáltá
sok; Halljuk!) 

A 67-es bizottság munkálata kiindulási pon
tul elfogadta a pragmatica sanctiót, a föloszhat-
lanság és elválhatlanság magyarázatából pedig a 
közös védelmi kötelezettséget állapította meg. 
Magyarország függetlensége a sanctió pragmati
ca t helyettesítő 1723. és azt követő számos tör
vényeinkben biztosítva van. De biztosították azt \ 
a nemzet lelkéből alkotott, fejedelmi esküvel szén- j 
tesiíett, a nemzet vérével pecsételt, és a nép kébe- ] 
léből soha ki nem téphető 48-diki törvények, biz
tosították azon törvények, melyeknek védelmében, 
jogos védelmében a nemzet annyi áldozattal tanú
sította, mikép a magyar alkotmányt életénél 
mennyivel sokkal többre becsiül. 

A közös védelmi kötelezettség, a 67-es bi-
zottság munkálata szerint is, csak a föloszthat-
lanság és elválaszthatlanság magyarázatából folyó- i 
nak lenni állíttatik. 

Azt, hogy miképen akarták őseink akkor j 
érteni a pragmatica sanctiót, későbben hozott szá- j 
mos törvények magyarázták, de magok a tények 
annyival inkább tanúsították; elporlott őseink pe
dig akaratuk magyarázatát se vissza nem utasít
hatják, se nem helyeselhetik; de hogy nem szán
dékolták a közös védelmi kötelezettséget elfogadni, 
tanúsítja az, hogy ha szándékuk lett volna, ezen kö
telezettséget oly világosan kifejezve befoglalták 
volna, mint Magyarország függetlensége és köz- \ 
jogi önállása kifejezve benfoglaltatik. Függetlenség 
és közösség : e két fogalom ellenkező ; különösen 
ellenkezik e .két fogalom azon kezelési mód alkal
mazásával, melyet a 67-es bizottság összeállított. 
Ugyanis a 67-es bizottság munkálata a közös vé
delmi kötelezettségből következteti és szükségkép 
származtatja a külügyek közös vezetését, a hadügy 
közösségét és nagy részben a pénzügy közösségét 
is , nem említve azt, hogy a pénzügyi közösség 
mennyire igényli a közös befolyást a kereskedelem, 
közlekedés és eddig törvényeinkben ismeretlen, de 
még mindig életben levő indirect adók meghatá
rozására és kezelésére. A 67-es bizottság munká
lata, midőn a közös pénz kezelésében a két ország
gyűlés (a magyar és a lajtántuli országgyű
lés) meg nem egyezhet: akkor a fejedelemnek 
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adja a döntő jogot, és ez által megcsonkítja a ma
gyar demokrat alkotmányt. Midőn pedig a quota. 
(arány) meghatározásánál ismét a két külön orszá
gok delegatiója határoz, az önállást, a független
séget csaknem megsemmisíti. 

I ly munkálatot, mely elhagyja a jogala
pot, melyből kiindul, t. i. a pragmatica sanctiót, ily 
munkálatot, mely a törvénynek oly magyaráza
tot ád, mely ellenkezik annak gyakorlati hosszas 
életével, és a kiindulás alapelvéül oly magyaráza
tot alkalmaz, mely a függetlenséget ha meg nem 
semmisíti is, de igen nagyban megingatja, a de
mokrat magyar alkotmányt lényegében sérti meg : 
az ily munkálatot nem pártolom és azt félretétetni 
óhajtom. (Helyeslés a bal oldalon.) Ellenben a 67-es 
bizottság kisebbségének véleményét, azon meg
jegyzéssel, hogy a benne kifejtett kölcsönös vé
delmet nem mint törvényesen kényszerítő kötele
zettséget értelmezem, hanem mint azon szerződés
nek egyik czélját, erkölcsi és érdekkötelezettség 
alapján elfogadom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Hunfalvy Pál! (Eláll 
Éljenzés.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Békássy 
Lajos! 

Békássy Lajos : T. ház! (Eláll !\T\em akar
ván a t. ház türelmével visszaélni, (Éljen!) nem 
fogok hosszas elemzésekbe bocsátkozni; de köte
lességemnek tartom röviden — az ellenvélemény 
tiszteletben tartása mellett — kijelenteni saját vé
leményemet, melylyel a 67-es bizottság többségé
nek munkálatát nem pártolom. 

Ezen munkálat egy közös minisztérium fölál
lítását tervezi, Ez által én sértve látom azon alkot
mányos törvényeit és jogát Magyarországnak, 
mely szerint az, mint szabad ország, idegenek ál
tal nem kormányoztathatik. 

Továbbá ezen munkálat a közös védelem te
kintetéből a hadügyre ugy, mint a külügyre néz
ve szükséges költségmennyiségnek meghatározá
sát egy magyar és idegen elemekből álló delega-
tióra bízza. Ez megváltoztatja azon alkotmányos 
jogunkat, hogy Magyarország eddig minden ter
heit, minden adóját saját országgyűlésén határoz
ta meg. 

Én, képviselők! szabad, független nemzetnek 
azt tartom, a mely saját ügyeit önmaga rendezve, 
a nemzet véréről és pénzerejéről szabadon rendel
kezik. Igen is, t. ház, törvényes fejedelemnek, hű, 
igaz szövetségesnek, mely a nemzetnek független
ségét, alkotmányos szabadságát tiszteletben tartja, 
kész vagyok vagyonomat, életemet áldozni; de sza
badságomat soha. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tudom, érzem azt, hogy tétlenségben nem 
maradhatunk, mert a tehetetlenség örvényébe 
sülyedünk, azért tennünk; haladnunk kell, és tőr-

16 
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vényeinket a kornak igényeihez idomítanunk; de i 
ezt ugy kell tennnünk, hogy függetlenségünket, ! 
alkotmányos jogainkat az utókornak megőrizzük. 
Miután én ugy látom, hogy a 67-es bizottság ki
sebbségének munkálata az alkotmányos elvek 
föntartása mellett lajtántuli országokkal a 
személyes egység alapjából folyó közös viszonyok 
elintézésére, ugy a kölcsönös védelem czéíszerü 
kezelésére kellő módot nyújt : a kisebbség e mun
kálatát pártolom, {Helyeslés a baloldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horváth Döme! (Sza
vazzunk! Eláll! Halljuk!) 

H o r v á t h D ö m e : Azon föltétel alatt, t. ház, 
hogy az utánam következő t. képviselők is hódol
nak azon morális kötelezettségnek, melylyel a t. 
háznak elég hangosan nyilatkozó közvéleménye 
és közóhajtása irányában viseltetünk, azon remény
ben, mondom, lelkem mélyéből osztom mind azon 
érveket, melyek t. pártvezérem által elmondattak, 
s ennélfogva fölöslegesnek tartom több érveket 
is fölhozni. (Helyeslés.) Pártolom a többségi javas
latot. (Éljen!) 

Ráday Lász ló j e g y z ő : Luksics Bódog át
adja a szót Vidaes János képviselő urnák. 

Tidacs J á n o s : Mélyen tisztelt képviselőház ! 
(Eláll! Halljuk!) Os Buda városának igen tisztelt 
képviselője és több más túlsó oldali képviselőtár
saim e napokban a ház asztalán fekvő 67-es bi
zottsági munkálat tárgyában mondott szép beszé
deikben különösen kiemelték azt, miszerint ezen 
munkálatban nem adatik föl alkotmányos önállá-
sunk és törvényes függetlenségünk. 

Én igen sajnálom, de nem lehetek a t. kép
viselő urakkal e tekintetben egy véleményen, mert 
ha pénzemről és véremről nem magam, hanem 
más is rendelkezik, akkor nekem egyebem nem 
marad, mint országgyűlési mandátumom, melyet 
igaz, ha kedvem kerekednék , föl is cserélhetnék 
egy másikért a reichsrathban! (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Ezen különben igen tisztelt túlsó oldali kép
viselők beszédei önkénytelenül eszembe juttatják 
az 1741-ki állapotokat. 

1741-ben, t. i. az alatt, mig egy asszony-
király alaki hatása alatt ama végzetszerű „vitám 
et sanguinem" elkiáltatván, az akkori karok és ren
dek is ős Buda városának képviselője szerint azt 
gondolták, hogy semmit sem adtak föl, hogy az 
ország alkotmányát épségben fentartják; mi pedig 
nem úgy volt, mert ő'k is épen úgy, mint most a 
67-es bizottság, mindent föladtak, a mi akkor föl
adható volt. A nemzet kebelében, melyre a teher 
nehezült, következő kifejezést nyert az akkori ) 
állapot: 

Ócska már a járom, kopott már a bilincs. 
Megüjítm" arany és ezüst nincs. 
Adjál magyar! koldusnak rá ! 

Es a magyar adott, és a monarchia, és az 
az asszony-király, a ki szerencsétlenségében nem 
tudott hová lenni, mentve lettek! 

Es a magyar adott! mert a világ népei kö
zött egyedül neki adatott a jelleg, hogy nagy
lelkű! 

Jól tette, hogy adott! 
Gyönyörűen hálálják ugyan meg ; de még

is jól tette, hogy adott, mert hiszen a koldulás 
szerencsétlenség, azt tisztelni, még szerencsétlen
ségében is a magyarnak ó'si jelleme ! 

Ezt értem. 
De azt azután nem tudja ám az én egyszerű 

eszem fölfogni, hogy miután azt a fábrikát, mely
ben a magyar nyakára azelőtt is, és a „vitám et 
sanguinem" elkiáltatása után is a jármot egyiránt 
fabrikálták; miután, mondom, ezen fábrikát a 
nachodi és königgratzi Nemesis az Elbébe, és on
nan a tengerbe seprette: hogyan akadhatott ma
gyar ember, ki a 67-es bizottsági munkálat elveit 
véleményezze, azon munkálatot, melynek minden 
szavából azt olvashatjuk ki, hogy : „Te háládatlan 
osztrák kormány, ne búsulj azon, hogy oda a 
fábrikád, ime, mi kész jármot adunk neked, még 
nyakunkat is önként bele teszszük, te ne tégy 
egyebet, csak korbácsolj minket, ha nem jól 
húznánk !" (Tetszés a szélső bal oldalon; zajos ellen
mondás a középen) 

Ezt tette meggyőződésem szerint a 67-es bi
zottsági munkálat. Nem én mondom, mondja azt 
maga a ház asztalán fekvő munkálat, mondja azt 
az ország, mondja a világ! 

Azt mondják ezen bizottsági munkálat pár
tolói : jót akarunk elvégre. 

Ezen jó akaratnak utait ismerjük 1860 óta. 
Az októberi diploma óta, 
1861-ben a két föliratban tisztán personal-

unió. 
1865-ben tisztán reál-unió, de mindig szép 

szavakban előadva a jó akara t ! 
Házamat felgyújtják. 
Kettő lehet: vagy készakarva gyújtotta fel 

valaki, beperelem, elitéltetem. 
Vagy nem akarva, véletlenségből, vagy tán 

szerinte jót akarva, gyújtatta fel valaki (Derültség). 
azt is beperlem. 

Fölmentik, mert roszat nem akart! 
De mit használ nekem jó akarata! 
S mi kötelesség rám nézve a fölgyújtás ténye 

között, ha házam csakugyan leégett! 
Ez, 1865 óta, a túlsó oldal többségének politi

kája. (A szélső balon: Igaz !) 
Itt vagyunk íme az örvény legszélén, ide ve-
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zetett bennünket ezen szerencsétlen politika: még 
egy lépés, és elvesztettük alkotmányunkat. 

Mindenki tudja, hogy én nem birok az ékesen 
szólás hatalmával; de van magyar szivem, mely
be a szentségek szentségeként hazám önállósága 
és függetlensége be van vésve! 

Ezen szívvel mondom, hogy új alkotmányról 
beszélni addig, mig a régi teljesen visszaállítva 
nincsen, annyi, mint az alkotmányt feladni; azon 
szívvel mondom, hogy a 67-es bizottsági mun
kálat feladta az alkotmányt. 

És azért nem pártolhatom a többségi mun
kálatot. 

A kisebbségi munkálatot sem pártolom; de 
kész volnék azt az országgyűlés kiegészíttetése és 
az alkotmány teljes helyreállítása után tanácskozási 
alapul elfogadni. 

De igen is pártolom Madarász József kép
viselőtársam indítványát, mely meggyőződésem
mel leginkább megfér. (Helyeslés a szélső halon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Millutinovics Szveto-
zár! (Szavazzunk!) 

Millutinovics Szvetozár: T. ház! A bi
zottsági javaslat, ellene beadott külön véle
mény és indítvány abban egyértelmű, hogy az 
örökös tartományokkal közös viszonyok vannak. 
Ezek létezését elismerve, rendezésök szükségét is 
el kell ismerni, mert rendezetlen viszonyú álla
mok tartós életképességgel nem bírhatnak. A kö
zös viszonyok mikénti rendezését tartalmazza a 
bizottsági javaslat, és tartalmazza a külön véle
mény is, ellenben a különinditvány nem tartja 
szükségesnek azok rendezését, mivel — úgymond 
— a 48-diki töi'vények azokra nézve törvénysze
rűen rendelkeznek. A külön indítványozók azt ál
lítják, miszerint a bizottsági javaslat törvényeink
kel, alkotmányunkkal ellenkezik, és ezen állítás a i 
külön véleményt pártoló szónokok által is erősítte
tik, azt vitatván, miszerint a többségi javaslat ha
zánk önállóságát és alkotmányos függetlenségét 
veszélyezteti. (Halljuk!) A külön indítványozók 
azon állítása, mintha a 48-ki törvény azokra nézve 
rendelkezett volna, annyiban való , a mennyiben 
a parlamenti kormányfelelősség elvének alkalma
zása azokra is kiterjesztetett; de nem való a te
kintetben, hogy azoknak alaki és anyagi részét 
kifejtette: mert nem mondta ki, hogy miből álla 
nak azon közös viszonyok, és nem határozta meg 
az azok körül követendő eljárást; pedig ezek hiá
nyában a kormány saját belátására lenne utalva 
azok elintézésénél, mi a felelősség elvével nem fér 
össze. Azért ezen hézagot allamjogunkban kitölti 
a bizottsági javaslat. 

Nem a 48-diki törvények alkották a közös 
viszonyokat, ezek már előbb keletkeztek. Hogy 
I. Ferdinánd a mohácsi vész után királynak 

megválasztatott, annak magyarázata abban rejlik, 
hogy ő a szomszéd örökös tartományok és örö
kös országok fejedelme volt, ez által biztosíté
kot nyújtván azok hadi segélyezésével hazánkat 
megvédeni s fentartani. A kívánt hadi segély be 
is következett, a kölcsönös védelem utoljára köte
lezettséggé vált , a niikép ezt az 1638. 34. t. ez. s 
más hasonlóan intézkedő törvények igazolják. I I I . 
Károly, kinek sikerült hazánkat az ellenségtől meg
szabadítani, belátta szükségét, hogy a majd két 
század óta fenálló kölcsönös védelem törvény 
által is biztosíttassák, hogy ez által a netalán újra 
támadható veszélyeknek eleje vétessék. A mit a 
pragmatica sanctióval el is ért. 

Ezt azonban nem akarom itt taglalni, miután 
azt számos elvbarátim már megtették; hanem vá
laszolni fogok Halas város tisztelt képviselőjének, 
ki tegnap ez iránt úgy nyilatkozott, miszerint ő azt 
tudja, hogy levelekben és lapokban lehet sorok kö
zött olvasni, de nem a törvény szövegében. Abban 
igaza van, hogy a lajDokban és levelekben lehet so
rok között olvasni és a törvényekben nem ; de úgy 
hiszem, nem is szükséges, hogy azon értelmezést, 
melyet a tisztelt ház a pragmatica sanctiónak adott, 
a sorok között kelljen keresni. Eddig hivatkozás 
történt ugyan az 1723-diki 1-ső és 2-dik törvény-
czikkekre; én pedig hivatkozom arra, mit törvé
nyek értelmezésénél mindig szem előtt kell tartani, 
az okra, mely alkalmat szolgáltatott a törvényal
kotásra, és a czélra, melyet a törvényhozó kí
vánt e törvény által elérni. Ezért is tehát hi
vatkozom az 1723-diki királyi trónbeszédre, a 
melyben III . Károly kimondotta s elősorolta azon 
eredményeket, melyeket kivívott a csatatéren : 
hogy Temesvárt, Belgrádot visszafoglalta, és ez 
által nem csak az egész országot, hanem a hozzá 
kapcsolt ország-okat és tartományokat is az ellen
ségtől fölszabadította. Ezek után a többi közt igy 
nyilatkozik : „Sed nec immemores felices princi-
pes ea, quae belli sünt, pacis tempore curare asso-
lere ; pro stabilienda itaque in omnem casum etiam 
contra vim externain cuin vícinis regnis et pro-
vinciis haereditariis unione." Mely királyi trón
beszédre a törvényezikkeket megelőző élőbeszéd
ben a törvényhozás következő nyilatkozatot adott 
válaszul : „Üt proinde futuris quibusvis tempori-
bus, ab omni confusione et periculis. haereditarium 
hoc suae mattis ss. regnum pi^aeservari; et non 
minus adversus omnem vim externam quam quos-
vis etiam fatales internos motus et in ornnes even-
tuales casus, tutum et provisum reddi; ac per id, 
cum reliquis etiam suae mattis ss. regnis et pro-
vinciis haereditariis mutua cointelligentia et unió 
in aevum perdurare." (Zaj. Elnök csenget. Eláll!) 

A t. ház híjába fog nyugtalankodni és beszélni: 
én nem fogok elállani; nem lehetett szerencsém. 
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mindjárt elején szóhoz ju tni ; tehát most élek szó
lás-szabadságommal. 

Tehát a most idézett trónbeszéd s ugyanerre 
adott válasz soraiból kiviláglik a sanctió pragma-
ticának tulajdonított értelem, miért is azt nem 
kell a sorok közt olvasni. 

A midőn tehát a bizottsági javaslat az 1848-
diki törvényekben tapasztalt hézagot ki akarja töl
teni, a midó'u arra nézve s csak is ottan kivan ren
dezni, hol rendező törvény hiányzik, a midőn a bi
zottsági javaslat a pragmatica sanctiónakkifolyása, 
ez pedig országunk egyik alaptörvényét képezi s 
igy alkotmányunk kiegészítő részét is: akkor lehe
tetlen állítani, hogy a bizottsági javaslat törvény e-
ink- és alkotmányunkkal ellenkezik. 

Mind a bizottsági javaslat, mind a külön vé
lemény kiindulási pontul veszik a pragmatica san-
ctiót; abban is egyet értnek, hogy az onnan orszá
gunkra háramló kötelességek egyike a közös biz
tonság föntartása ; de eltérnek egymástól azon fő 
elvre nézve, hogy a bizottsági javaslat szükséges
nek hiszi, hogy az érdeklett felek elhatározási jog
gal fölruházott közegei közvetlen érintkezésbe jöj
jenek, mig ellenben a külön vélemény csak a köz
vetett érintkezést véli megadhatónak, mert nézete 
szerint azon közvetlen érintkezés országunk önál-
lását s alkotmányos függetlenségét veszélyezteti. 

Minden állam önállósága és függetlensége 
csak akkor biztos és veszélytelen, ha szilárd vé
delmi alapra van fektetve a közbiztonság; minek 
igazolására nem szükség hivatkoznom a külálla-
mokra, elég csupán hazánk történelmére hivat
koznom. Ennek tanúsága szerint tudjuk, hogy a 
mohácsi vész után hazánk legnagyobb része majd 
200 éven át alkotmányos függetlenségétől meg 
lön fosztva : s kérdem, mi idézte elő azon csapást ? 
Kétségtelenül a közbiztonság elhanyagolása. A 
midőn tehát hazánknak sajátságos helyzeténél s 
viszonyainál fogva kötelessége nem csak a közbiz
tonságot, hanem egyszersmind a közös biztonsá
got is sziláid alapra fektetni; ez pedig a dolog 
természeténél fogva sokkal könnyebben érhető el 
az érdeklett felek közvetlen érintkezése ál tal : a kép
zelt veszély nézetem szerint nem akkor fenyegetné 
államunk alkotmányos függetlenségét s önállósá
gát, ha a bizottsági javaslat elfogadtatik , hanem 
annak el nem fogadása esetében következhet
nék be. Ennélfogva a többség javaslatát elfoga
dom a részletes tárgyalás alapjául. 

Szemünkre, vetik a túlsó oldalról a jogföl
adást. Eltekintve attól, hogy valamely közjog ki
terjesztése, megszorítása, vagy eltörlése a törvény
hozás hatáshöréhez tartozik, mely a szükség igé
nyeit nem utasíthatja vissza; eltekintve attól, hogy 
minden joggal viszonyosságban áll kötelezettség, 
melynek terhe olykor jelentékenyebb magánál a 

I jogból háramló nyereségnél: így átalánosságban 
nem mondhatni, hogy minden jogföladás egyszer-

! smindkárosis.Miutánittleginkábbaközösbiztonság 
! fentartásáról van szó,következőleg nem kizárólagsa-

ját érdekünkről: a többségi javaslat nem jogföladás, 
hanem jogkiterjesztés, jogalkalmazás, mely jog a kö
zös biztonság föntartása iránti kötelezettségből ered. 

Egyébiránt a jogföladási ellenvetést tán 
épen a külön véleményre, azaz a kisebbségi 
munkálatra lehetne alkalmazni. (Zaj. Halljuk!) 
Ugyanis a kisebbség munkálatának 12-dik szaka
szát az ezen javaslatot pártoló szónokok által föl
hozott érvekkel összehasonlításba hozván, úgy lát
szik, hogy épen ezen vád ráillik a kisebbség mun
kálatára. A menyire jól emlékszem, Komárom város 
t. képviselője hivatkozott a koronázás előtti 1608 : 
2. és más hasonlóan intézkedő törvényekre. Ha
sonlóan intézkedő törvények alatt értette bizonyo
san az 1615: 5. 1618: 9. 1622: 2. 1638 : 1.1659: 
1. törvényczikket. Ezeknél fogva a t. képviselő 
nézete szerint, a mint ezen törvényeinkben is áll, 
Magyarországot illetőleg az ország tudta és bele
egyezése nélkül háború nem indittathatik és béke 
nem köttethetik. Igaz, hogy a hivatkozott 1808 : 
2. t. ez. a királyi koronázási hitlevelekbe lett be-
igtatása által alaptörvényeink érvényére is emel
tetett; mindazonáltal én azon törvényre nem mer
tem volna hivatkozni, mivel annak nagy hordere
jű határozata az 1 6 8 1 : 4. t. ez. által lényegesen 
megnyirbáltatott, és azért az utána következett 
koronázási hitlevelekben többé nem fordul elő. 
Miután azonban a t. képviselő úr azon tötvényre 
hivatkozik, akkor, ugy hiszem, nézete szerint azon 
törvény most is teljes érvényben fenáll; ha pedig 
úgy van, akkor a kisebbség javaslata jogföladást 
követett el, miután a kisebbség javaslatának 12.§-a 
megelégszik, ha a fejedelem a hadüzenet vagy bé
kekötés alkalmával az összes minisztériumot meg
hallgatja, holott a t. szónok úr által hivatolt tör
vény egészen másként beszél, hogy tulaj donképen 
az országnak tudta és beegyezése nélkül nem le
het háborút indítani, vagy békét kötni. 

Ebből indulva tehát ki, kérdem: vajon marad-
e továbbá is azon különbség, melyet a képviselő 
úr föállitott a kisebbség és többség javaslata kö
zött, a hol azt monda, hogy a különbség abban rej
lik, miszerint a kisebbség javaslata fen akarja tar
tani az ország régi törvényeit s azokban gyöke
rező azon alkotmányos jogát, mely annak minden 
állami ügyeire nézve befolyást és önrendelkezési 
jogot biztosit; ellenben a többség javaslata ezen 
önrendelkezési jogot megszünteti ós csupán „ezen 
ügyekre befolyássá változtatja á t ? " Hisz az előbb 
emiitett törvényben gyökerező önrendelkezési jo
got a kisebbség javaslata megszünteti, s az abban 
tartalmazott ügyekre való befolyásra változtatja át. 
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Ezeknél fogva az állítólagos különbséget tá
mogató elmélkedés nem helyes. 

Ráday László gr. jegyző: Thury Gergely! 
{Eláll! Halljiík!) 

Thury Gergely: T. képviselőház! (Zaj. 
Elnök csönget.) Ki levén a kérdés merítve, épen 
úgy, mint a t. ház türelme, nyilatkozatomat csak 
pár szóba foglalom. (Zaj. Halljuk!) Minden nem
zet politikai életének föltétele saját ügyeiben kizá
rólagos határozati joga. E jogot, ha nem is gya
korolta tényleg mindig Magyarország, de, de jure, 
föl nem adta soha. Miután a többség javaslata ezen 
jogot koczkáztatja, ellene, és a kisebbség javaslata 
mellett szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Besze J ános ! (Hall
juk ! A szószékre!) 

' Besze JánOS (a szószékre lép) : T. képviselő
ház ! Zsarnay barátomnak azt mondom, hogy az 
általa említett nap nem azért éri el délpontját, 
hogy jótékony meleg sugaraival a lelkesedés csirá
ját s bimbóját leforrázza; (Derültség) hanem azért, 
hogy még a szentjánosbogárka is kiszívja phos-
phorusát, és hogy az is világítson annyit, a meny
nyit képes, hogy magasztalja a természetet: azaz 
hogy a követ lelkesítse a népet, és kötelességének, 
föladatának, ereje szerint feleljen meg. Azért meg
gyújtom azon kis lámpát, melybe az Isten kegyel
me még olajat adott. (Éljenzés. Derültség. Halljuk!) 

Uraim! soha még nép országgyűlést oly áhí
tatos érzelemmel nem várt, mint a j'elent. Min
denütt, jobbra-balra , a merre, csak keltem, jártam, 
azt hallottam: Csak már a országgyűlés közeled
nék ! És ím itt van az az országgyűlés: megértük 
ugyan alkotmányunkat, felelős minisztériumunkat, 
de a népnek rögtön, mindjárt malasztokat nem vi
hetünk, mert a teherben úgy részesül, mint eddig, 
s készségére még számit az ország, minekelőtte ez 
újonnan visszanyert alkotmányosság malasztját 
megnyerné. Azért engedjék meg nekem a t. kép
viselő urak, hogy én ezen sok szónoklati bokréta 
közé, minekelőtte összefonatnék egy koszorúba 
és a haza oltárára tétetnék, egy parlagi virágot 
szőjek , mely megfogamzik minden gyalogúton. 

Szólni akarok, uraim! röviden, mert látom, 
kimerült a t. ház türelme annyira , hogy az el
len még Atlas-vállal sem képes senki küzdeni, és 
ha egyszer türelme elveszett, minden tmalmas. 
(Tetszés.) 

A nép olvastatja és olvassa az itt elmondott 
beszédeket; de minden perczben oly terminusokra 
bukkan , hogy nem érti, hallgatja, dicséri, és el
fordul tőle. Miért ? Mert terminus technicusokkal 
élünk. Mindig hallja az ily kifejezéseket: opportu-
iiitas, dualismuSy delegatió, paritás, persona! unió 
sfb. j de nem érti. Azért szükségesnek tartom ma
gyarul mindezeket megnevezni, hogy ha én is sa

ját előadásomban használni akarnám rövidség 
okáért, azokat a nép megértse, hogy mit jelente
nek. (Halljuk!) 

Opportunitás : nem az épen egészen, a mi kel
lene, de az, a mi lehetséges. (Nagy derültség és 
tetszés.) 

Dualismus: két egy teszen kettőt, de a kettő 
nem egy, hanem együtt erősebb. (Zajos és hosszas 
derültség és éljenzés. Elnök csönget.) 

Delegatió : az országgyűlés teljhatalmú ki-
küldöttsége. 

Paritás: egyik olyan, mint a másik; (Nagy 
derültség és éljenzés) egyik a másik mellett; egyik 
sem a másik fölött. (Helyeslés.) 

Personál unió: két külön álló, külön gazdál
kodó uradalom egy gazda birtokában; de vészek 
idején közösen védik egymást; tehát a védelmi 
költséget a delegatió utján közösen vetik ki. és kiki 
maga beszedi. 

Ezek azon diák szavak, melyeket szükséges
nek-tartottam megmagyarázni. (Helyeslés.) 

A szónokok, varázserejü hatalmoknál fogva, 
okoskodásokkal elárasztottak bennünket. Nem kell 
okoskodnom ezek fölött, nem is tenném; hanem 
azon bokréták virágai közé oly tövisek is hullottak, 
melyek mélyen sebzik az alkotmányszerető. nem-
zete jogait élettel, halállal, törvénynyel föltartani 
küzdő embert. 

Uraim! Tegnap volt egy nap, (Derültség. 
Közbeszólások: Ma is van!) midőn az igazságügymi-
niszter úr egy vezérszónok ai'gumeníatióit meg-
semmisiteni ügyekezett: és mennyire fájt ez azon 
vezérszónoknak! De mennyire kiáradt fájdalma 
Tiszának! Olyannyira, hogy meg nem állhatta, 
hogy épen az igazságügyminiszterre az igaztalan
ság bélyegét ne süsse, csakhogy ezen szóhasonli-
tás contrastját elejébe visszatorolhassa. Ezt tenni 
meg nem állhatta fájdalmában. (Nagy zaj.) 

Mi pedig mindent elhallgattunk eddig a haza 
szent érdekében. 

Ura im! senki a hazafisággal ne kérkedjék, 
mutassa meg tettel, hogy szereti hazáját; hazafi 
tettel pedig megmutatja akkor, ha most. midőn a 
keveset kapott népnek lelkesedése ismét igénybe 
vétetik, a vészek perczei előtt, midőn az egész 
nemzet erejét egyesíteni kell, nem hinteget^ oly 
konkolyt, mely a lelkesedést elzsibbasztja. ijÉíjwi-
zés. Rendre ! Halljuk!) Bár legjobb szándékból te
szik is, hiszen hazafiúi szent érdekből; de kárt 
tesznek akaratuk ellen, mert a népnek lelkében 
megmaradnak az oly mondatok és felejthetetlenek. 
(Rendre! Zaj, Halljidi! Halljuk!) 

Elsorolok néhányat : és ítéljen saját az, ki 
mondotta, helyén van-e a haza újjáalakulása per-
czében, midőn a nép erejét még lelkesíteni kell, 
midőn még vészek előtt állunk: a mostani ország-
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gyűlés működését annyira nép szer üteleniteni akar
ni, sőt a sikert csiráiban megfojtani igyekezni, ha 
módjokban lenne. (Zaj. HaUjtik!) Ura im! a sok 
közt nem is tudja az ember, hol kezdje. (Nagy de
rültség.) Hisz igazat mondott Ragályi, hogy be
szélni mindent lehet. {Igaz! Zaj. Derültség.) Bi
zony meg is mutatták, hogy beszélni mindent le
het. (Nagy derültség. Éljenzés) Mert, midőn olyano
kat hall az ember, hogy midőn a provisisoriumok 
rendszerén, Bach és Schmerling systemáján keresz
tülugratott, egy párvonalban egy szónok azt mondja 
Schmerling és Bach után, hogy Beust és Deák 
urak is oly provisoriumot állítanak föl, melynek 
jövője nincs, mely alkotmányunkat aláássa, függet
lenségünket föláldozza: uraim! ez nem jó hang
zású hazafiság, ezek nem oly hangok, melyek lel
kesítenék a népet, és benne a bizodalmat gerjeszte
nék. (Nagy zaj. Úgy van l Egy szó a szélső bal olda
lon: Ez fáj úgy-ef) Nem fáj nekem; nem, mert én 
ismerem a népet, melyre oly gyakran szoktak hi
vatkozni. Józan az, és fölfogja azt, mi lehetséges, 
tudja, hogy biztos a jövője és sorsát föl nem ál
dozza közülünk senki. A mely képviselő a népre 
hivatkozva, az ellenkezőt akarná, bizonyítani, hiva
tását nem teljesiti. 

Azt mondják, hogy mi föladjuk az alkotmá
nyosság várát. Egy szónok azt mondta, hogy ör
vendünk, ha kardbojtunkat kibonthatjuk és azzal 
fényeskedhetünk a föladott várért ; a másik pedig 
azt mondta, hogy vajmi nehéz lesz visszafoglalni 
ezen várat. Gróf Károlyi keletre és nyugatra hi
vatkozva majdnem lehetetlenné teszi a vár vissza
foglalását, melyet mi soha el nem vesztettünk; ha
nem legfeljebb föladtuk azon agyrém-fellegvára-
kac, melyeket a t. gróf keleti és nyugati combina-
tiókból épített. (Tetszés a jobb oldalon.) Isten tudja, 
mit akar számunkra biztositani, a mi azonban je
lenleg kevesebb a^„nesze semmi fogd meg jóla-nál. 
(Nagy derültség. Éljenzés) 

Uraim! bele fuladna az ember lelke, ha elő 
kellene számlálnia mindazon vádakat és gyanusit-
gatásokat, melyek a szónokok hosszú sora által 
fölsoroltattak, s melyeket, ha annak idejében szó
hoz jöhettem volna, bővebben taglalni szent köte
lességemnek tartottam volna. De most nem akarván 
a ház türelmével visszaélni, nem marad egyéb 
hátra, mint hogy elszakítsam azokat; nagy kárt 

j úgy sem tesznek, se itt, se kün. (A ház nagy de-
J rüitsége közt a kezében tartott jegyzeteket eltépi. Ata-
I nos, hosszas derültség.) 

Ha azt akarjuk, hogy a nemzet nagy és 
I virágzó legyen, ne feszítsük meg elménket az-
I zal, hogy mikép lehetne alaposan régi ős tör-
i vényeinket Verbőczy dicső szellemének ráíná-
; jába bele foglalnunk. És valóban furcsának tet-
j szik, midőn a modern szellem ellen harczol a nép 
i fiának magát nevező Madarász. Az arany bulla ko-
| rára hivatkozik, és a keresztes háborúk idejét vall-
í ja legüdvösebbnek, a mostani időt pedig a nemzet 
! jogait föláldozónak. Valóban ha rá tekintek, igen 
j rococo képet mutat. (Tetszés. Nagy derültség és él-
! jenzés.) Madarász a római históriára szeret hivat-
j kőzni; én is hivatkozom arra. Midőn Július Cae-
! sar a Rubiconig jutott , akkor a haza sebzett teljes 
| képpel, dúlt hajjal és arczezal jelent meg előtte, és 
. azt mondta: „Si jure venitis, si qua cives: huc 

usque licet." A gyanúsítgatás Rubiconját elérték. 
Uraim! a gyanúsítgatás lelkeink tiszta érzetéből, 
hazánk boldogságából merített buzgalmunk és 
munkálkodásunk ellen szórt fegyverei tompák 
ugyan, de elérték már azon pontot, melylyel ha a 
hazának jót akarnak, a népet meg fogjak kímélni. 
A nemzetet alaptalan, furcsán pattogó, de a bol
dogságra semmit nem hozó, csak koldusbotját 
még jobban megfaragó szavakkal lehet még egy 
ideig ámítani; de ha a nép kiábrándul, maga azon 
ember, ki a népet i l y biztatásokkal áltatja, veszé
lyesnek fogja találni az előtte való megjelenést, és 
én azt mondom, hogy az ily gyanusitgatásokat a 
nemzet szent érdekében hagyják el! (Átalános nagy 
derültség.) 

Hogy én a 67-es bizottság többségének mun
kálatát pártolom, mondanom sem kel l : mert meg
vagyok győződve, hogy csak a 67-es bizottság 
munkálatának életbe lépte és izmosodása fogja 
eszközölni azt, hogy Gödöllőből Schönbrun le
gyen, (Nagy derültség) és hogy valahára elérjük 
azon időt, a melyről a nagy Széchenyi mondotta, 
hogy „a magyar ha volt is, de csak a jövőben 
lesz." Ennyit most mondani elégnek tartottam. (Áta
lános derültség és éljenzés.) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés holnap d. e. 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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CXXII. ORSZAGrOS TTLEÍ 
1867, marczius 29-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: Kereki község kérvénye úrbéri ügyben; Triebswetter községé dolianytermcsztési engedé
lyért. A 67-es munkálat tárgyalása bevégződik. Naszód vidékének a jelen országgyűlésen, ideigleu, képviselet adatik. Boheczel Sán
dor végleg igazoltatik, Moisil Gergely választása megsemmisíttetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Festetics György gr., Eötvös József b., Go-
rove István,LónyayMenyhért, Mikő Imre gr., Wenek-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz, a szólók neveit Tóth 
Vilmos és Ráday László gr. jeg37ző urak fogják 
jegyezni. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a marczius 
28-dikai ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Idő' közben következő irományok ér
keztek be. 

Zichy Antal képviselő úr egy folyamodványt 
adott be somogymegyei Kereki község elöljárói ré
széről , melyben sérelmes úrbéri ügyeiket orvo
soltatni kérik. 

Torontálmegye Triebswetter községe dohány
termesztési engedélyt kér 1867-re. 

Mindkét folyamodvány a kérvényi bizottság 
hoz utasittatik. 

T. ház! Most a 67-es bizottság munkálatának 
tárgyalása van napirenden. Már több nap óta tart 
a tanácskozás, és azt hiszem, ki van merítve a do
log. Ha azon képviselő urak, kik még szólásra 
vannak följegyezve, a szótól elállanának, tán az áta-
lános vitát be lehetne fejezni. (Fölkiáltások: Halljuk 
a fölírtak neveit!) 

Ráday László gr. jegyző: Kiss Miklós! 
Kiss M i k l ó s : T. ház! Azon esetre, ha a föl

írottak szintén elállanak a szótól, én eg-ész kész-
seggel lemondok szólási jogomról. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Czorda Bódog! 
Czorda B ó d o g : Elállók. (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Szaplonezay 

József! 
Szaplonczay József : Föltételesen elállók. 

^(Éljenzés) 

Tóth Vilmos jegyző: Bánó Miklós! 
Bánó MiklÓS : Elállók. (Éljenzés) 
R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő : Hevessy Berta

lan ! (Nincs jelen.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Apponyi György 

gróf! 
A p p o n y i G y ö r g y g r . : (Eláll!) Méltóztassa

nak meghallgatni nyilatkozatomat. (Hattjitk!) Alig 
hihettem volna, hogy a tegnapi remek szónoklat 
után a t. ház figyelmét még igénybe vehessem. 
Mivel mások jó példáját követni mindig szüksé
gesnek tartom, és úgy látom, hogy a t. ház a ta
nácskozástól el kivan állani, én részemről igen szí
vesen elállók. (Éljenzés) 

Ráday László gr. jegyző: Luzsénszky Pál 
báró! 

L u z s é n s z k y P á l b .: Elállók; de mégis ki
jelentem, hogy a 67-es bizottság- javaslatával nem 
vagyok egy értelemben. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Székely Gergely ! 
Székely Gergely: Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr. jegyző: Luksics Bódog i 

(Nincs jelen.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Török Sándor ! 
Török Sándor: Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr. jegyző :'Popovics Zsig

mond ! 
PopOViCS Zs igmond: Elállók. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos jegyző: Fábián Gábor ! 
Fábián Gábor: Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr.jegyző: Thalabér Lajos! 
Thalabér Lajos: Elállók. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Wass 'Sámuel gróf! 
Wass Sámuel g r . : Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr. jegyző: Makray László! 
Makray László: Elállók. (Éljenzés) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Thury Sámuel! 
Thury Sámuel: Elállók. (Éljenzés) 
R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Halász Bol

dizsár! (Zaj. Eláll!) 
Halász B o l d i z s á r : Most az egyszer eltérve 

consequentiámtól, elállók. (Éljenzés.) 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Onossy Mátyás ! 
Ónossy M á t y á s : Elállók. {Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző : Manojlovics 

Emil! 
ManOJlOViCS E m i l : Elállók. (Éljenzés.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Simay Gergely! 
Simay Gergely: Elállók. (Éljenzés) " 
R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő : Markos István! 
MarkOS I s t v á n : Elállók. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Jankó vics Antal! 
JankOViCS A n t a l : Elállók. (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Gaál Péter! 
Gaál P é t e r : Elállók. (Éljenzés.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Zichj ; Jenő gróf! 
Zichy J e n ő gr . : Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr. jegyző : Böszörményi 

László! (Nincs jelen.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő t Kovách László ! 
KováCh Lász ló : Elállók ! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző:' Mííetícs Szve-

tozár! (Nincs jelen.) 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Branovacsky István ! 
Branovacsky István: Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr. jegyző; Kupricz Imre! 
Kupricz I m r e : Elállók. (Éljenzés) 
Tóth Vilmos jegyző: Mihályi Péter ! 
Mihály i P é t e r : Elállók. (Éljenzés) 
Ráday László gr.jegyző: Komán Sándor! 

(Nincs jelen.) 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Németh Károly! 
Németh Károly: Elállók! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Nyáry Pál! 

(Nincs jelen) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bethlen Sándor gróf! 
Bethlen Sándor gr.: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Borcsányi János! 
Borcsányi János: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Szápárj^ Géza gróf! 
Szápáry Géza gr.: Elállók. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos jegyző: Kubicza Pál! ' 
Kubícza P á l : Elállók. (Éljenzés) 
Tóth Vilmos jegyző: Wlád Alajos! (Zaj. 

Eláll!) 
W l á d A l a j o s : Nem állok el, hanem csak rö

viden akarom indokolni adandó szavazatomat. Mi
után a 67-es bizottság többsége munkálatának 
anyagi része nézeteimhez legközelebb áll, azt elfo
gadom nem csak részletes vitatkozás alapjául, ha
nem átalában is ; alaki részére azonban a részletes 
tárgyalás alkalmával föntartom magamnak szőlási 
jogomat. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Jekelfalussy Lajos! 
Jekelfalussy Lajos: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Sebestyén László! 
Sebestyén László: Elállók. (Éljenzés.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Opicz Sándor! 

OpiCZ Sándor: Elállók. (Éljenzés.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Paczoky János! 
PacZOlay János": Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Faragó Ferencz! 

(Nem akar elállni. Zaj. Elnök csönget) 
F a r a g ó FerenCZ (később): Elállók. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Kardos Kálmán ! 
Kardos K á l m á n : Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Madocsányi Pá l ! 
MadOCSányi Pál*. Elállók. (Éljenzés) 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Kurcz György ! 
KurCZ G y ö r g y : Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Tolnay Gábor ! 
T o l n a y Gábor: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Szilágyi István! 
Sz i lágy i I s t v á n : Elállók. (Éljenzés) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Perénvi Zsigmond 

bá ró ! 
Perényi Zsigmond b.: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h VilmOS j e g y z ő : Andreánszky Bol

dizsár ! 
Andreánszky Boldizsár: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Berzeviczy Tivadar! 
Berzeviczy Tivadar: Elállók. (Éljenzés) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Kerkapoly Káro ly ! 
Kerkapoly Károly: Elállók. (Éljenzés) 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Többen nincsenek 

följegyezve. 
E l n ö k : Madarász József képviselő úr mint 

indítványozó kivan még szóllani. 
Madarász József : T. ház! Hazánk alkot

mányos kérdésének letárgyalása után, az ügy ko
molyságához képest iparkodni fogok, követve Pest 
belvárosa érdemes képviselője Deák Ferencz pél
dáját, a netalán élesebb kifejezések ellenében nem 
is nyilatkozni, jól tudván azt, hogy se szunyog-
dongás, se csörgő-sapka utáni kapkodás akkor, 
midőn alkotmányunk életkérdése forog szóban, a 
parlamenti vitatkozások tárgyalási modorát nem 
képezheti. Átmegyek tehát magára a tárgyra, t. 
i. az indítványom ellen fölhozott érvek megczáfo-
lásának kísérletére. 

Először is Somogymegye kaposvári választó 
kerülete érdemes képviselője Somssieh Pál úr vévén 
tüzetes taglalás alá indítványomat, először azt állítja 
beszédében,hogy a fejedelem ugyanazonossága csak 
mint fő kapocs létezik, mert ez törvényeinkben de
finiálva nincsen, és ezen fő kapocsból több kapcsok 
is következnek. 

Szabad legyen e tételre nézve utalnom az 
1848 : 18-dik törvényczikk 1-ső fejezetének 6-dik 
szakaszára, mint már többször én. is és Komárom 
városa érdemes követe e vitatkozás alkalmával 
tette; ez szolgáljon egyúttal feleletül Pest József
városa tisztelt képviselője Szentkirályi Mór ú r 
azon állitására, miszerint a personal-unió a tör-
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vényben definiálva nincs: mert ezen törvényczikk 
határozottan azt mondja, hogy : „Magyarország és 
az örökös tartományok közti birodalmi kapcsolat 
nem egyéb, mint a fejedelem ugyanazonossága. t í 

Azt monda továbbá Somssich Pál képviselő-
társam, miként az 1723-ki törvények 1-ső czikké-
ben le van a külerő elleni közös védelem eszméje 
fektetve, s utasit engem, mint a ki a törvényekre 
hivatkozni szeretek, hogy vizsgáljam meg azokat. 

Igen köszönöm a képviselő úr figyelmezteté
sét. Megvizsgáltam a törvényt s itt van kezemben. 
Szabad legyen képviselő úr előadott azon szavaira, 
miként a külerő elleni védelem végetti egyesülésre 
a törvény 1-ső czikkének 1-ső szakaszában hivat
kozva van, viszonoznom, hogy én igen is tovább 
olvastam azon első szakaszt, s abban azt találtam, 
a mit a követ úr mellőzött, hogy ez csak is mint a 
királyi előadásokból kivett gondoskodása említte
tik az akkori uralkodó királynak. És még tovább 
menve igen köszönöm, hogy ezen külerő elleni 
megvédés eszméjét illetőleg az 1723-diki törvé
nyekre utal, mert ott találom a 2-dik t. ez. első 
szakaszában azt, hogy Magyarország rendéi ki
mondták, miszerint: „azért is átadják az uralkodó
ház nőágának Magyaroaszág öröklését, mert dicső
séges fegyverei a hazának elfoglalva volt részeit 
visszaszerezvén, ez által maga az ország képes 
leend önmagát mind a belmegtámadás, mind a kül
erő ellen védelmezni." 

Azt hiszem, t. képviselők, hogy közjogú tör
vények alkotása, hivatása a kiegészített ország
gyűlésnek ; de történelem alkotása, vagy azon 
eleink által nyiltan kifejezett önerő máskénti ma
gyarázása, melyet őseink e törvényben lefektettek, 
ez nem a mi teendőnk. Legyenek szívesek az 1723-
diki történelmet azok, kik azt hiszik, hogy Ma
gyarország 1 723-ban a pragmatica sanetiót azért 
kötötte meg, mert szükségesnek látta a külerő el
leni megvédést, figyelembe venni. Én Szalay 
László volt igen t. képviselő társunk történelmét, 
és a többi történelmeket átvizsgálván, azt tapasz
taltam, miszerint a fejedelem már 1712-ben óhaj
totta a női ág örökösödésének elfogadását; de a 
nemzetben idegenkedés uralkodott ez ellen, és csak 
a bekövetkezett „utrechti, rastadti és passarovi-
tzi békekötések után udvarnokok bejárván az or
szágot, és mondván a nemzetnek, miként a római bi
rodalom császárja hatalmas és nagy úr, és Ma
gyarországot a birodalom erejével is meg fogja 
védeni, továbbá örökös tartományai is létezvén, 
hogy azok erejével is megvédhesse Magyarorszá
got, lemond inkább azon jogáról, melyet azelőtt 
gyakorolt, hogy föloszthassa: ezek törték meg a 
nemzet idegenkedését, és az ország rendéi készek 
voltak elfogadni a nöág öröklését azon egyetlen 
egy föltétel alatt, hogy e mellett Magyarország 
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függetlensége megóvassék és régibb önállóságában 
maradjon. 

Somssich Pál képviselő társam azt mond
ja továbbá, hogy ez által kimutattatván itt a véd-
kötelezettségnek 1723-ban léte, elesik azon követ
keztetés, melyet én indítványom II-dik részében 
fölállítottam, hogy t. i. az ország nem volna kö
telezve a védelmi kötelezettségre, s utasit az 1715-
dik törvény 8-dik czikkére. Ezt is igen nagy kö
szönettel veszem, mert maga fölhozza azon törvény 
szavait, hogy ,,az ország védelmére" ajánlották 
meg a rendes katonaság fentartását. Ki az, uraim! 
a ki Magyarországon valaha azt mondta volna, 
hogy Magyarország és a korona jogait is fön nem 
kell tartani ? És miután én még oly actát nem is
merek, mely az örökös tartomány okát békebelezné 
Magyarországba, az ország alatt csak Sz.-István 
birodalmát érthetem,mint értették őseink az 1715. 
8. t. czikkben; és igy t. képviselő úr önmaga is 
csak az ország védelmére utalt ez által. 

Azt mondja továbbá képviselő ú r : azon 
kötelezettséget tehát soha sem tagadták eleink, csak 
is a módozat elhatározására szorítkoztak. Bocsána
tot kérek, méltóztassék megnézni 1715 tői 1840-
ig a törvényeket: midőn az ujonezokat megajánlot
ták, mindenütt kikötötték, hogy minden lekövet-
keztethetés nélkül és csak is szabad ajánlatként ad
ják. Ha kötelezve lett volna a nemzet, ezt nem leende 
szabad a törvénybe igtatni, hogy csak is segedelem
kép adták : nem szabad és nem lehet; s miután 
szabad volt, jogos volt, és kötelesség volt betenni, 
ez mutatja be legvilágosabban azt, hogy nem csak 
a módozatra, hanem egyúttal a segélynek meg
ajánlására is gyakorolta jogát a nemzet, s ragasz
kodott hozzá. 

Tisztelt képviselő úr továbbá azt mondja — át
menvén a 4-dik pontra, midőn én indítványomban 
azt állítom, hogy a nemzet véréről ós vagyonáról 
önállóan rendelkezett — : „Ki volna azon magyar 
ember a ki ezt ne akarná? „Bocsánatotkérek, egy 
kis eltérésben vagyunk egymástól. Megengedem, 
hogy a delegatiók által ha törvényszerű helyzet
ben volna az ország és törvény alkotására volna 
képesítve, az együtt rendelkezés az adóra nézve 
föntartatnék. De kérem, midőn valaki együtt ren
delkezik, holott azelőtt önállóan maga rendelkezett: 
ez szerintem önrendelkezéstől eltérést von maga 
után. Lehetetlen tehát olyant mondani annak, a ki ' 
a delegatiót akarja, a ki a külügyet, hadügyet, 
pénzügyet és mindazon költséget is, a mi erre 
nézve szükséges, ama delegatiókra akarja bízni 
lehetetlen azt állítani, hogy ezt azon magyar ember 
úgy akarja intézni, mint azt eddigi törvényeink pa
rancsolták. 

T. képviselő úrátmegy az indítvány 6-dik pont-
' jára és azt mondja: a közös ügyek teremtésével, 
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a mint én az indítványomban mondom, hazánk füg
getlensége megsemmisül; a közös ügyeket a közösér
dekek teremtették; és hivatkozika lí>48-dikt.czikkre. 

Uraim , én megismerem azt, a mit az 
1848-diki törvény magában foglal, t. i. hogy Ma
gyarország és az örökös tartományok között van
nak és lehetnek viszonyok, a melyek közösen ér
deklik Magyarországot és az örökös tartományo
kat. Az 1848-diki IH-dik t. czikk ennél többet 
nem tartalmaz. 

Ezt azonban, először ha lehetne és szabadna 
is definiálni, csak is koronázott király létében le
hetne ismét törvény alapjává tenni. Szerintem azon
ban nem is lehet definiálni azon viszonyokat, me
lyek közösen érdekelnek : mert azok a körűimé- \ 
nyék és viszonvok szerint ugvan annyiszor vál- ' 
toznak, a mennyiszer meg is maradhatnak. És ha j 
a t. képviselő úr azt hiszi, hogy e törvényczikkben | 
a miniszternek csak befolyás engedtetett és a kép-
viselet: már kell hinnie, hogy az'önrendelkezés ön- I 
magának ezen t. czikknek kifolyása és mííve : mert ! 
az e fölötti rendelkezést, mint az önálló alkotmány- ! 
•ban van. a nemzet a parlamentnek tartotta fen és ! 
óhajtja, hogy a nemzet parlamentjében nyilvánult j 
közvéleményt képviselje, és e szerint folyjon be S 
azon ö felsége melletti miniszter. 

Hivatkozik további állításomra a t. képvi- ! 
selö úr, hogy a delegatiók által az ország önren- [ 
delkezési joga seiumisittetik meg. En, t. képviselő 
ár, azt hiszem, hogy midőn a delegatióban két 
paritás intézkedik, az együtt kormányzás és együtt 
intézkedés bizonyos neme fen van tartva, de az ön-
intézkedés és önkormányzás meg van semmisítve. 
Es itt emlékeztetem a t. képviselő urat arra is, 
hogy azon pontban oda van téve az is, mit mél
tóztatott elhallgatni, miszerint birodalmi minisz
terek alkotása által egyúttal az ország önkormány
zata is mégsemmittetik ; és miután ezt a t. képvi
selő úr csakugyan ellenem föl nem hozhatta, és 
jónak látta föl nem hozni, ennek nincs más termé
szetes következése, mint hogy Ő maga is belátja, 
hogy ez tagadhatlan tény : mert a hol egy nemzet
nek önálló minisztere nincs, hanem más nemze
tekkel közösen kell kormányoznia, ott az önkor
mányzás mindenik nemzetnél egyenlően lehe- j 
tétlen. 

A t. képviselő úr hivatkozik, hogy az ország
gyűlésnek antecoronationalis actái is voltak, és ha 
nem tudná, hogy szokjuk a történetet olvasni, oda 
utasitana bennünket. Igenis felette tudom én az 
antecoronationalis actát ; nagyon jól tudom azt, 
hogy ott egy osztrák herczeg, a volt királynak 
testvére, a többi herczegekkel egyetértvén, kény-
szeritették lemondásra az akkor élt királyt ; nem 
csak ők, hanem az ország egyetértve az ausztriai 
és morvaországi rendekkel, kényszeritette nemzeti 

erővel lemondani, és hozott a nemzet azon fejede
lem megkoronázása előtt törvényeket, midőn ama 
fejedelmet a trónra emelték. Megismerem, hogy 
ezen antecoronationalis acták a nemzet biztosítá
sára hozattak: de ez akkori hatalmat, a rendes, 
a valóságos törvényszerű hatalommal, bármely 
törvényhozásra alkalmazni nem lehet. 

Ki az közöttünk, t. ház, ki azt mondaná, 
hogy a mint az ország törvényszerű helyzetben 
van, nem lehet bármely törvényt eltörülni, ma
gyarázni, vagy módosítani ? Ezt szerintem senki 
nem mondja. De állitom, t. ház, hogy midőn Ma
gyarországnak 179 V, -diki 12-dik czikke még él, 
addig törvények alkotásának, módosításának és el
törlésének actusa a jelen körülmények közt nem 
gyakorolható. En vagyok véleménytársaimmal 
együtt a conservatiónak, a szigorú törvényesség
nek azon terén, a miért addig- semmi módosítást 
nem kívánok. Atalában ismert európai tan szerint, 
a törvényszerűség korlátán kívül változtatása a tör
vénynek : a haladás érdekében forradalom : vissza
esés és reactió érdekében ellenforradalom. Ezt nem 
én állitom, ez világszerte ismert tény, az európai-
lag elismert alkotmányosság- állami tanának fo
galma ez. 

A. t. képviselő urnák további két hivatkozására, 
először t. i .hogy én Coriolán fölemlítésével netalán 
hazámat ki óhajtottam volna tenni a vész eshető
ségeinek i s : úgy hiszem, hogy a képviselő úr e 
részben engem nem jól értett; s mivel hiszem, hogy 
ezt nem is értette így rám, azért ezt mellőzöm. A má
sodikra nézve pedig, midőn azt mondja, hogy én 
a 12-dik és 13-diü századok korszakára hivatkoz
va, aligha figyelmeztem arra, mit mondtam, mert 
akkor az ököljog korát kellene visszahívnom : azt 
jegyzem meg, bocsásson meg. ezt én Somogyme-
gye kaposvári kerülete képviselőjétől nem vártam 
és nem reméltem. Hagyja e tért a képviselő úr 
másoknak, mert a ki megoh ' el S Síi beszédemet, meg
győződhetik, hogy én, midőn a 12-dik és 13-dik 
században csakis az angol „magna chartára" és 
Magyarország „arany bullájára" hivatkozva, azt 
mondám, hogy e kor alkotmányos elveit inkább 
tisztelem: ezzel nem mondhattam azt, hogy én az 
ököljog korába kívánkozom vissza. 

Áttérek Pest Józsefvárosa érdemes képviselő
jének, Szentkirályi Mórnak beszédére. 

A t. képviselő úr szíves fölhozni, hogy azon 
érvet hallja a többség véleménye ellen fölhozni, 
hogy ez a törvényekkel nem egyezik meg. és itt 
egy bizonyos, csaknem arabs rege hasonlatossá
gára hivatkozik. Uraim! ki az, ki azért, mert a 
régi törvényekkel nem egyez meg valami, a kor 
igényei szerinti haladás törvényeit nem akarná 
érvényre juttatni ? Mi is ezt mondjuk; de különbö-

j zünk abban, hogy mikép alkotható valamely tör-
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vény. Szabad legyen nekem e tekintetben az igaz
ságügyi miniszter úrnak, t. Horvát Boldizsár kép
viselő társamnak 1865-dik év november 8-dika 
táján közhírré tett. és igen jeles ama szavaira 
utalnom a t. ház figyelmét, midőn ő, a t. képvise
lő úr, most igazságügy miniszter, elismerve a véde
lem kötelezettségét, és azt egyúttal ajánlva elfoga
dás végett, áttér egy másik tárgyra, mely igy 
kezdődik: „hogy ezen tárgyalást és megoldást, 
tehát a védelmi kötelezettség tárgyalását és meg
oldását meg fogja előzni egy más belügyi kérdés, 
t. i. az 1848-diki törvények tényleges elismerése 
és életbeléptetése.* (Közbeszólás: Megvan!) Uraim! 
az életbe léptetés csak akkor van meg, midőn azon 
törvény valósággal él. Most, azonban e törvények
nek egyes czikkei, lehet, hogy élnek, de magok e 
törvények nincsenek e nemzet életében. (Olvas
sa tovább az idézeti mondatot:) „E nélkül oly 
veszélyes előzményt állítana föl az ország, mely 
idő folytán az összes alkotmány bukását maga 
után vonná. Erre hivatkozva, bár mily törvény 
életbe léptetését fölfüggeszthetné a fejedelem, azt 
mondván: „Ez nekem nem tetszik, ezt mielőtt gya
korlati életnek átadnám revideáltatni kívánom1*', 
a mi lassankint oda vezetne, hogy csak azon tör
vények nyernének gyakorlati érvényt, a melyek a 
fejedelenmek tetszenek, a, többi pedig holt betű 
és irott malaszt maradna. Ismétlem, ily veszélyes 
előzményt, a melyet az alkotmány tökéletes para-
lysisa követne, az országgyűlésnek fölállítani nem 
lehet, nem szabad." Ez lévén a t. képviselő úrnak 
igen jeles, és maga a haza által köz-tetszéssel foga
dott törvényszerű véleménye, bátor vagyok ezt ön
maga a mondó s egyúttal Pest Józsefvárosa érde
mes képviselőjének ezen nézete ellenében fölál-
litani. 

Azt mondja továbbá a t. képviselő úr — és ez 
igen nevezetes dolog arra nézve is, hogy helyre 
vannak-e már valóságosan állítva törvényeink ? — 
hogy : „Valamely törvény, melynek érvényessége 
bármely oknál fogva fölfüggesztetett, helyre akkor 
állíttatik, midőn azok érvényessége ismét el van 
ismerve és a végrehajtás akadályai elhárittattak." 
Engedelmet kérek, a törvények mindaddig, mig a 
végrehajtás akadályai nincsenek elhárítva, végre
hajtva nincsenek. 

Azt mondta továbbá, hogy az 1848-diki tör
vényeket ő felsége akkor állította helyre, midőn a 
miniszterelnököt megbízta magyar minisztérium 
alakításával. Én azt hiszem, t. képviselő úr, hogy 
a 48-diki törvényczikkeket nem, hanem a 48-
diki 3-dik törvényczikknek azon részét, a mely 
minisztériumot állit, alakilag igenis akkor állította 
helyre; de magokat a törvényeket ez által még 
nem állította helyre. {Jobbról: Nem úgy van! Bal
ról: Úgy van!) Ha hibásan fogtam föl képviselő úr 

állítása kitételét, akkor az azon lapnak tulajdonit
ható, mely azt közli, a „Pesti Napló-'-nak: ebben ugy 
adatik elő. 

Azt kérdi beszéde végén a t. képviselő úr, hogy 
miért kívánok többet a szegény hazától annál, mint 
a mit az megbír ? vissza akarom-e vetni a proviso-
riumok azon nyomorába, stb. melyben szenvedett ? 
s ennek következtében mondja, hogy óhajtja, mi-
kép én is óhajtsam, és igaz szívből azt óhajtsam. 
hogy az én politikáin az országban többségre ne 
vergődjék. 

T. képviselők, én úgy hiszem, hogy a provi-
sorium óhajtását legkevébbé lehet azok ellenében 
fölhozni, a kik Magyarország alkotmányát egész
ben helyre akarjuk állítani és a kik a provisori-
unmak fő elveit törvényesíteni nem akarjuk. 

A mi pedig azt illeti, hogy nemzetemben 
azon vélemény többségre jusson-e vagy ne. 
melyet elvtársaimmal én is képviselek? az nem 
a mi , és nem a képviselőház , de egyedül a 
nemzet dolga. Tisztelt képviselő úr ! En óhaj
tom, hogy azon politika, melyet a ház több
sége követ, legyen áldásos a hazára és népére; 

| azonban, a mint én azt óhajtom, meg kell engedni 
i azt önöknek is, habár a többséget képezik is. hogy 
| ha hazám és nemzetem a többség mostani politi-
; kaját nem tartaná üdvösnek, de üdvösnek tartaná 

igen is azon politikát, melyet én egész éltemen át 
követtem s melyért most is küzdök, akkor meg kel
lene önöknek azon politika előtt hajolniok, {Zajos 
helyeslés a szélső bal oldalon.) 

A t. képviselő úr a történelemre hivatkozik 
még, hogy minő áldásdús volt Magyarországra 
nézve a Habsburg-háznak trónra hivása egész mos
tanáig. Én ez áldásra nézve nem emnagam sza
vaival felelek, hanem felelek ismét Szalay László 
imént fölhozott történetének soraival, ki azon jót. 
mit Magyarország akkoriban és azóta is élvezett, 
valószínűleg igen hiven rajzolta. 1602-dik évi febr. 
22-kén igy irtak föl az ország karai és rendéi ő 
felségéhez, a k i rá lyhoz . . . (Közbeszólás: Ez akkor 
volt!) Igenis, az akkor volt, azon kor alatt, a mely
nek áldásait akarják nekünk ás hazánknak most 
is, és a melynek áldásait hozták föl ellenünkben. 
A feliratban tehát ezek mondatnak: „Magyarország-
rendéi panaszt emelnek Isten és király előtt, hogy 
kérelmeik orvoslás nélkül hagyattak, hogy kín
jaik, szenvedéseik napról napra növekednek, mé
lyebb gyökeret vernek. Nem csak törökök és tatá
rok dulakodnak a hazában, de ezeknél még inkább 
a keresztyén segédhadak , kik kényök-kedvök 
szerint pusztíthatnak, gyújtogathatnak, gyilkol
hatnak fenyitetlenül. Az idegen zsoldos csapatok 
városokat, falvakat, telkeket, házakat foglalnak el 
szemtelenségökben, elosztják magok között, mint 
sajátjokat, zselléreik, rabszolgáik gyanánt nézve a 

17* 
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tulajdonosokat. Nagy Isten! nézz le a magyar 
nép keserű szenvedéseire." — Köszönjük ez áldást; 
de mi nem kívánjuk! (A szélső balon helyeslés.) 

Ezek után szabad legyen még t. Pest belváros 
érdemes képviselőjének tegnapi mondásaira némi 
szabatos megjegyzéseket tennem. (A jobb oldalon 
zaj; a bal oldalon: Halljuk!) 

A t. képviselő úr legelőször is azt monda, 
hogy az 1861-ki év volt a jogkövetelésnek idő
szaka, az 1865-ki pedig azon időszak, a mely
ben be kell mutatnunk azt, hogy alkotmá
nyunk a birodalom fenállásával összeegyeztet
hető'. Én ennek ellenében fölhozom először azt, 
hogy „mindaddig, mig az alkotmány tényleg helyre 
nincs állítva, mikép önmaga is mondta 1861 ben, 
addig nem szabad semmit az országnak tenni tör
vényei változtatására nézve; addig ezen alkot
mánynak a birodalom fenállásához módositása 
önmagának az alkotmánynak megrontása." Má
sodszor fölhozom azt, hogy magában ezen té
telben : „Magyarország alkotmányát a birodalom 
életföltételeihez alkalmazni,'*' ellenmondás van : 
ellenmondás van, mert akkor hazánk törvényei
ben létezik az ellenmondás; tehát azokat kellene 
módosítani. Eltérve tehát attól, hogy most nem 
szabad, nem jogos módosítani, azt állítom, ha Ma
gyarország hozott eddig oly törvényeket, a me
lyek mellett a birodalom — bizonyosan nem úgy, 
mint Sadova és Solferino óta, hanem mint azelőtt — 
hatalmasan fenállott, ez azt mutatja: először, hogy 
gyakorlatilag is megegyeztek a birodalom életföl
tételeivel; másodszor pedig, jogi szempontból te
kintve, ha az ország hozott olyan törvényeket, 
mutatja, hogy jogosan hozta azokat. Tehát, ha 
jogosan hozta, és azok mellett a birodalom is fen-
állt, nem lehet azt következtetni, hogy a birodalom 
életföltétele e törvények mellett nem létesittethetik; 
és így ellentét annak megváltoztatását követelni. 

A t. képviselő úr hivatkozott az 1847—48-ki 
országgyűlés példájára, miszerint az a többi re
formokat nem tartotta illőnek és czélszerünek már 
azon országgyűlésen elintézni, hanem szükséges
nek látta azokat az 1848-ki országgyűlésre áttenni. 
Ez csak arra való okoskodás, és arra érv, hogy 
épen addig, míg alkotmányunk teljesen helyre
állítva nincs, nem szabad az országnak azon leg
szentebb jogok fölött intézkedni és rendelkezni, a 
melyek fölött ezen országgyűlés törvényesen nem 
intézkedhetik, és mig e részben az ország nem nyi
latkozik közvéleménye által. 

Átmegy a t. képviselő ezután egy kérdésre. 
Azt mondja, nem jobb-e ezen mostan megajánlott 
mód, mint visszatérni a provisoriumra ? Bizony én 
nem felelek e kérdésére, t. képviselőház! hanem 
egy másik kérdéssel viszonzom e kérdést. Vajon 
azon indítvány, melyet én e ház asztalára letettem 

és elvbarátimmal pártolok, nem jobb-e a proviso-
ríumnak minden esetre igen sok elveinek törvénybe 
igtatásánál? (Tetszés a szélső bal oldalon.) 

A mi a harmadik ellenvetést illeti, az azt 
mondja, hogy a gyakorlat a mellett szólt, hogy Ma
gyarország a védkötelezettséggel mindig tartozott. 
Uraim! ha valaki oly gyakorlatra hivatkozik, 
mely ellen a nemzet folytonosan — mint jogsére
lem ellen — fölszólalt, az, az én nézetem szerint, 
nem hivatkozik jogos gyakorlatra. Azért én erre 
nézve többet nem is mondok; hanem áttérek a t. 
képviselő úr azon állítására, miszerint az 1723 : 
I I . t. ez. 7-dik szakaszában benne van az együttes, 
föloszthatlan és elválaszthatlan birtoklás, tehát a 
védkötelezettség is. 

T. képviselő úr szives volt fölolvasni e rész
ben az 1723 : II . t. ez. 7-dik szakaszát, de magya
rul volt azt szives fölolvasni. Elismerem azt, hogy 
a ki e magyar forditást olvassa, köteles elismerni 
ezen állítás valóságát, mert ott az elválaszthatlan-
ság és föloszthatlanság csakugyan az örökös tar
tományok és Magyarország megemlítése után van. 
Ámde 1723-ban — sajnos, de úgy volt — a diák 
szöveg volt az eredeti; és ezért kérem a t. kép
viselő urat, legyen szives azon deák szöveget el
olvasni (Derültség a középen), és azt fogja találni, 
hogy azon szócska: „ac una" egészen az örökös 
tartományok után és Magyarország előtt lévén, 
Magyarországot az örökös tartományoktól elvá
lasztja. (Helyeslés a szélső balon.) 

De szabad legyen önmagából Magyarország 
és az örökös tartományok akkori 1723-ki helyze
téből kimutatnom azt, hogy az örökös tartomá
nyok fejedelme se nem egyezkedhetett az örökös 
tartományok nevében, se meg nem köthette az 
örökös tartományokat. (Haűjiík!) 

Most elismerem, uraim! — mivel az örökös 
tartományok se a római birodalomnak, se a né
met szövetségnek már nem tagjai — a mint oly 
helyzetben lesz Magyarország, hogy törvényeket 
alkothat, elismerem, Magyarorság, ha tetszik, 
reál unióra is léphet azokkal és velők egy biro
dalommá is válhat. De 1723-ban nem ez volt az 
eset; 1723-ban nem köthetett más viszonyt az örö
kös tartományok fejedelme — mint az örökös 
tartományokban a római birodalombeli német ele-
ctor — mint personál uniót, mivel ő nem birt az 
örökös tartományok fölött souverainitási joggal. 
(Zajos derültség és nevetés a középen, ügy van! a 
szélső bal oldalon. Tartós zaj. Elnök csönget) Igán is! 
a souverainitási jogot birta előbb a római biroda
lom, azután a német szövetség. Magyarországgal 
tehát csak azon viszonyba léphetett, melybe Ma
gyarország lépett is, t. i. personál unióba. Ma
gyarországban volt magyar király; az örökös 

I tartományokban a római birodalom alatt volt né-
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met elector, a német szövetség alatt volt annak 
egyik tagja és elnöke. (A szélső balon helyeslés.) 

A mi illeti a delegátió tekintetében mondott 
észrevételeit, a t. képviselő úr azt monda először: 
„hiszen ez csak egy évre választatik." Elisme
rem, hogy a delegátió tagjai csak egy évre vá
lasztatnak ; de a delegátió önmaga njsm egy évre 
határoztatik: és ez igen nagy különbség! (Tet
szés a szélső bal oldalon.) 

Másodszor azt monda: „melyek azon ügyek, 
melyek a delegátió elé tar toznak?" Elösmerem, 
hogy a hadügy tekintetében a föltételek megha
tározása által az ország magának bizonyos jogo
kat fentart; de nem ismerem el azt, hogy fen-
tartja magának azon jogokat, melyeket az 1827.-
4-dik t. ez. respectáltatni parancsol. 

Én tehát, midőn a delegátió azon legnagyobb 
összegekről rendelkezik, melyek a külügy, had
ügy, a külkereskedéskez tartoznak — eltekintve 
attól, hogy ezek legfenségesebb jogai minden nem
zet parlamentjének — azt tartom, hogy a nemzet 
vagyonának legnagyobb részéről rendelkeznek a 
delegatiók; rendelkezik ugyan Magyarországnak 
is egyik, paritással bíró delegatiój'a, de rendelkezik 
az örökös tartományoknak delegatiója is : és igy 
azt állitani nem lehet, hogy ekkor Magyarország 
minden jövedelmeiről önmaga rendelkezik. (A szélső 
balon helyeslés.) 

A delegatiók, uraim, csakis azon politikai czél-
ból állithatók föl, hogy a legfenségesb jogokról 
Önrendelkezés mind Magyarországnak, mind az 
örökös tartományoknak parlamentjeitől elvétes
sék, vagyis se itt, se ott ne legyen önálló álla
mi élet, de itt is, ott is a fejedelmi hatalom korlátai 
tágittassanak. (Zajos helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Én ezek folytán úgy vagyok meggyőződve 
a delegatióról, hogy az nem csak Magyarország
nak , de egyúttal az örökös tartományoknak is 
alkotmányos létet nem biztosit. 

Bízzuk mi azt az örökös tartományok népeire, 
miként akarják ők alkotmányukat rendezni, s 
tartsuk mi meg a magunkét. 

Én azon szövetségre, melyet egyik nép a 
másikkal köt, akár véd-, akár daezszövétségre, min
dig hajlandó vagyok. Hajlandó úgy, mint képvi
selő úr előhozta, hogy 1848-ban szeptember 28-dí-
kán miként szólitotta föl a magyar országgyűlés 
a lajtántuliakat, hogy ott is, itt is az országgyűlés, 
mint parlament, rendelkezvén, a két ország minisz
terei külön egyezkedésre lépjenek. 

Azt sem mondhatják, hogy a personál unió 
által összeütközésbe hozathatnék a két nemzet. 
Mert akár háború, akár béke esetében a szentesí
tés a fejedelem joga levén, előre látható, hogy 
se a magyar királynak meg nem engedhető, hogy 

i az osztrák császár ellen, se az osztrák császárnak, 
hogy az a magyar király ellen harczoljon. 

Adná az ég, hogy volna ez mindig i g y ; de 
sajnos, 1848-ban az osztrák császár folytatott hábo
rút Magyarország és a magyar király ellen. (A 
szélső balon zajos tetszés. Igaz! Ugy van!) 

A mi t. képviselő úrnak zárszavait, a közvéle
ményre hivatkozást illeti, szabad legyen megje
gyeznem, miszerint igenis az országgyűlés önmaga 
van magasztos rendeltetése által hivatva arra, hogy 
ez országban bizonyos közvéleményt teremtsen. 

Nem kívánunk mi sem mást, és nem kérünk, 
se nem kértünk az indítvány tárgyalása előtt is 

{ egyebet, mint azt, hogy a nemzetnek, a künlevő köz
véleménynek adassék meg az alkalom először ala
kulhatni, és másodszor nyilatkozhatni; mert erre 
alkalma nem volt eddig. (A szélső balon: Igaz ! 
Ugy van!) 

Jól tudom én, t. képviselők, hogy minden 
| képviselő szabadon, benső meggyőződése szer int 
j követheti, a mit jónak lát és jónak ítél; de tudom 
j azt is, miként minden képviselőnek vannak kötel-
j mei az alkotmány védelme ügyében: s mint ilyen, én 
is benső meggyőződésem kötelméül tartottam indit¬  
ványomnak beadását és indítványomnak tátnoga-

• tását. 
Ha valaki, uraim, azt mondja, hogy én fon 

j akarom tartani a personál uniót, fön akarom tar-
| tani hazám önállóságát és alkotmányát, és majdan, 
í ha törvényesen koronázott királyunk lesz, az örö-
! kös tartományok alkotmányos népeinek hü jobbot, 
! testvéri jobbot adok : ez nem provisoriumhoz veze-
i tés, uraim, hanem szorosan a törvényes ösvényen 
! való járás. 

Nem rom föltenni azon fejedelemről, ki 
! az alkotmány terére lépett, hogy azért, mert Ma-
j gyarország azon törvényeket kéri, melyekre ősei 
j megesküdtek, ezen törvények kérése miatt és ezen 
| törvények terére való lépés miatt, Magyarországba 
[ provisoriumot akarna behozni. (Zajos helyeslés bal 
\ felöl.) Ez hát, uraim, a szigorú törvényesség. Ezt a 
politikát értem; és mert bensőmben van, köve
tem is. 

Ha valaki azt mondja, hogy 1723. nem elég 
a kor igényeihez, hanem azt a testvérnépek összes 
barátságos szövetkezése által más, uj közjogi alapra 
kell fektetni: ez, uraim, a haza alkotmányának uj 
közjogra fektetése. Ezen politikát, uraim, az 1723. 
elégtelenségét elismerő politikát, nem követem 
u g y a n ; de értem. 

Hanem, ha valaki azt mondja, hogy : „Én ha
zám függetlenségét és önállóságát fen akarom tar
tani," de azon jogokat, melyeket törvényeink, mint 
hazánk önállóságát és függetlenségét biztosítottak 
nemzetemnek, azon jogokat, a bizottság többségé-

1 nek elvei szerint és a legfenségesebb részeiben, igen 
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sokban és igen nagyban névleg fentartva, valóság
ban másokkal megosztva, nem csak fen nem tartja, 
de föladja: ez a névleg alkotmányos, valóságban 
pedig függetlenségünket koczkáztató és megsem
misítő politika; és én e politikát se nem értem, se 
nem követem. (Ellenzés a jobb, zajos helyeslés a bal 
oldalon.) 

Tisztelt képviselők! Én azt hiszem, hogy ha
zánk még most sincs más küzdelemben, mint 
abban, mit negyedfél század óta vezetett; és nem 
a viszonyoknak , a jelen viszonyoknak az osztrák 
birodalom életföltételéhez átidomitása volt a mi 
bajaink kútforrása; hanem az, hogy a hatalom 
Magyarországban úgy, mint az örökös tartomá
nyokban, a fejedelem hatalma alkotmányos korlá
tozásának tágitását óhajtotta és óhajtja. En tehát, 
t. képviselők, midőn e küzdelemben látom eleimet, 
e küzdelemben látom őseimet: óhajtom, hogy azok
nak, kik hazám e régi politikáját megváltoztatni 
és helyébe az általam se nem értett, se nem köve
tett bizottsági többség politikáját akarják, akkor, 
ha merészségök van rá, legyen bátorságuk is kiál
lani nemzetünk elé, és azt mondani: „Ezt tartjuk 
hazánkra nézve üdvösnek; ez a mi politikánk!" de 
ne fogják azt sirjokban nyugvó őseinkre, ne fog
ják azon ősökre, a kik e politika ellen — (Roppant 
zaj. A szélső halon: Halljuk! Igaz!) a törvényekben, 
miket föl is mutatok —- tiltakoztak. (A szélső bal olda
lon viharos éljenzés és helyeslés.) 

Uraim ! nem lévén e küzdelem más, mint ha
zánk alkotmányos önállóságának fentartási küz
delme : bezárom szavaimat egy hasonlattal. 

Jól tudom, hogy a „Pesti Napló" érdemes 
szerkesztője azt fogja mondani — de én igen is 
szeretem és igy tisztelem a sajtószabadságot — 
azt mondandja, hogy minden hasonlat sántikál. 
Tökéletesen egyetértek vele ; de ha sántikál is, min
dig együtt mehet a másikkal, kivált ha ebben igaz
ság rejlik. A hasonlat ez. 

Én minden élő nemzetet és nemzetemet is egy 
élő testhez hasonlítom. Már most vegyük, t. képvi
selők, a fót a souverainitás külügyének, a kezeket 
pénzügynek, a lábakat kereskedelemnek, és a szi
vet vérereivel hadügynek ; már most szakittassa-
nak el e testtől a tagok: mi marad egyéb, mint a 
belső rész, a holttetem? Ép igy nemzetünk! Vegyék 
el kezeiben az önálló pénzügyet, lábaiban az ön
álló külkereskedelmet, szive- és vérereiben a külön
álló hadügyet, és a főben a külügyet; tehát mind
ezekben a nemzeti souverainitást: nemzetem sem 
Jesz egyéb, mint holt tetem. (Helyeslés a szélső ba
lon.) És mivel én ezt meggyőződésem szerint nem 
akarom, mivel azt éltem vég 1 éhéig ellenzem: azért 
tartottam szükségesnek indítványom mellett szi
vem benső érzésével és elmém teljes erejével küz
deni. (Zajos helyeslés és éljenzés a szélső hal oldahn. 

Deák Fzrencz a terembe lépvén, zajos éljenzéssel fo
gadtatik.) 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő : DeákFerencz! (Hall
juk! Halljuk!) 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! Miután az áta-
lános tárgyalásra nézve szólásra senki többé följe
gyezve nincs, javaslatba hozom a tisztelt háznak, 
hogy a szavazás a holnapi napra tűzessék ki. (Föl
kiáltások : Ma! Holnap!) Megmondom okát, is, 
hogy miért. Akár milyen keserű legyen is valaki 
a vitatkozás közben, ennyi discretióval tartozunk 
egymásnak, miután a legtöbb képviselő azt hitte, 
hogy ma nem fejeztetik be a tanácskozás, s igy 

| lehet, sőt valószínű is , hogy többen nem jelentek 
meg. Tudom, hogy a többség azért határoz; de 
ily országos, nagy fontosságú tárgyban azon dis-
cretiót mégis gyakorolhatjuk mindenki irányá
ban . hogy megtudja a szavazás napját, s arra 
megjelenhessen, (Atalános helyeslés) Egyébiránt 
nem is példátlan dolog, nem újság ez. Emlékez
tetem önöket, t. képviselők, az 1861-diki példára, 
midőn az első fölirat fölött bevégezvén a tanács
kozást, a szavazást más napra tűztük ki. (Ügy 
van!) Ez történt 1848-ban is. Ezért nem látom 
okát, miért, ne tehetnok ezt most is. (HeJyeslés.) Ja
vaslom tehát: tűzze ki a ház tisztelt elnöke, hogy 
az atalános tárgyalás befejeztetvén, a szavazás hol
nap fog történni; s ha úgy tetszik, akkor a részle-

| tes tárgyalásba is belebocsátkozhatunk. (Helyeslés, 
Elfogadjuk!) 

Elnök; A 67-es bizotság munkálatának ata
lános tárgyalása befejeztetvén, hátra van a szava
zás. Kivánja-e a tisztelt ház, hogy a szavazás hol
napra tűzessék ? (Kívánjuk ! Holnap! Holnap!) 
Minthogy a ház a szavazást holnapra kívánja át
tétetni, kijelentem, hogy a 67-es bizottság több
sége munkálatának az atalános tárgyalás alapjául 
fölvétele fölött a szavazás a holnap délelőtti 10 
órakor tartandó ülésben fog végbemenni. 

Gajzágó Salamon előadó rövid igazolási ese
tet fog előterjeszteni. 

Gajzágó Salamon előadó: T.ház! Naszód 
vidéke részéről a t. házhoz két képviselő megvá
lasztásáról szóló jegyzőkönyv adatott be. Mielőtt 
az állandó bizottságnak magára a választásra tett 

. véleményét előadni szerencsés lehetnék, ugyan
azon bizottság részéről szükségesnek tartom a t. 
ház figyelmét fölkérni arra , hogy Naszód vidéke 

j 1848-ig, mint katonai határőrvidék, következőleg 
nem önálló törvényhatóság, s mint olyan, mely az 

! erdélyi országgyűlésen képviseleti joggal nem birt, 
I nem is vala a 48-diki, se a magyarhoni 7-dik 
törvény czikkben, se a kolozsvári II-dik törvén y-
czikkben a képviseleti joggal fölruházott erdélyi 
törvényhatóságok sorába beigtatható. Naszód vi-

' déke oly önálló hatósággá, mint jelenleg, csakis 
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1861-ben tétetett, és csakis 1861 óta nyert királyi 
meghívást mindazon gyűlésekre, melyek Erdélyben 
országgyűlés czime alatt azóta tartattak. A jelen or
szággyűlésre szintén ily királyi meghivást nyert. 
Szükségesnek látja az állandó igazoló bizottság a t. 
házat fölkérni, hogy mindamellett, hogy Naszód vi
déke, mint 1848-ban még nem is létező törvény
hatóság, az ugyanazon évi 2-dik törvényczikkben 
a képviseleti joggal fölruházatt erdélyi törvényha
tóságok sorába beigtatható nem vala, a jelen or
szággyűlésre királyi meghívás folytán választott 
képviselőinek megjelenésébe — elkerülendő, hogy 
47,000 lélek minden képviselet nélkül maradjon — 
a törvényhozás végleges intézkedéséig kivételesen 
beleegyezni hajlandó lenne. Mielőtt tehát, ismétlem, 
magát az állandó igazoló bizottság véleményét 
előadni szerenesés lehetnék, kérem a t. háznak ha
tározatát ezen körülmény eldöntésére. (Többen: Na
pirendre kell tűzni!) 

Elnök: Kíván-e a t. ház a tárgyhoz mind
járt hozzászólani, hogy t. i. Naszód vidékét illeti-c 
képviselet vagy nem ? vagy pedig kívánja a tisz
telt ház, hogy napirendre tűzessék a t á r g y ? ! 
(Azonnal!) , 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház ! Először a 
napi rendhez szólok ; másodszor szólok magához 
a tárgyhoz. 

A mi illeti azt, hogy halaszszuk el a dolgot j 
és tűzzük ki napi rendre: nem látom se czél-, se j 
alkalomszerűnek. Nem látom, mert az előadásban 1 
tisztán ki van fejtve, miszerint Naszód vidéke 1848- ! 
ban csak azért nem kapott képviseleti képességet, I 
mert akkor katonai hatóság volt. így tehát látjuk 
tisztán, miként áll a dolog, s hozzá szólhatunk 
azonnal a tárgyhoz. 

A mi magát a tárgyat illeti: igaz, hogy a j 
törvénybe nincs beigtatva Naszód vidékének képvi-
selete; de ha az 1848-diki magyarországi törvénye
ket veszszük zsinórmértékül, meg fogjuk látni, 
hogy Erdélynek csak 69 képviselője van beigtatva. 
Tetszett azonban a kolozsvári országgyűlésnek 
még négyet hozzáadni a nélkül, hogy Magyaror
szág valaha ez ellen óvást tett volna. Már most, 
miután Naszód vidéke megszűnt katonai hatóság 
lenni, s polgári hatósággá alakúit, ezen polgári ha
tóságot megfosztani a képviselettől,úgy gondolom, 
nem volna se ildomos, se czélszerü. (Nem is akar

juk!) Ezt tehát megadhatjuk addig is, mig jöven
dőre törvénybe igtathatjuk. (Helyeslés.) 

Gajzágó S a l a m o n e l ő a d ó : T. ház! Előt
tem szólott Papp Zsigmond képviselőtársamnak 
megjegyzésére fölvilágositással tartozom. Igaz 
ugyan, hogy a magyarhoni 7-dik t. czikkben előso
rolt törvényhatóságokon kivül a kolozsvári ország
gyűlésen 1848-ban még két törvényhatoságnak 
adatott két-két hely és képviseleti jog; de ennek 

koránsem az az oka, a melyet t. képviselőtársunk 
Papp Zsigmond fölhozott, hanem az, hogy az 
1848-diki magyarhoni országgyűlés az 1791-diki 
erdélyi alapot vette föl, s miután az 1791-diki ko
lozsvári országgyűlésen nyerte ugyan Szamosuj-
vár s Erzsébetváros királyi várossá történt inarti-
culáltatását, de csak is később, ha jól emlékszem, 
1841-ben foglalhatták el tényleg székeiket az er
délyi országgyűlésen, minthogy •— ismétlem — 
csakis az 1791-diki törvényhatóságok vétettek 
zsinórmétékül, a két későbbi királyi város nem vé
tetett föl Pozsonyban a szavazattal fölruházott tör
vényhatóságok sorába. Az erdélyi 48-diki ország
gyűlés ezt átlátta, és miután nem lehetett, nem is 
akarta, de magának a törvénynek szelleme is tiltotta, 
hogy valamely hatóság, mely Erdélyben képvise-
seleti joggal bir, attól eltiltassék vagy elzárassék : 
helyreütendő a magyar országgyűlés ezen hibáját, 
az erdélyi két királyi várost jogába viszszahelyezte. 
így tehát egészen más ezen kérdés, mint a melyet 
Papp Zsigmond képviselőtársain előadott; s ebbőí 
nem következtethető az, hogy mivel azon két ki
rályi város képviseleti joga az erdélyi országgyű
lésen, mint ő maga is hiszi,nem jogtalanul beczik-
kelyeztetett, tehát Naszód vidéke is czikkelyeztes-
sékbe. Nem e jogból folyólag indokolható Naszód 
vidékének ez országgyűlésen való megjelenése; 
hanem egészen mások azon tekintetek, melyek 
követelik, hogy mi ezen királyi meghívás folytán 
történt megjelenésre nézve intézkedjünk. A mire 
nézve kérem a t. ház határozatát, mert, azt hiszem, 
a kérdés világos. 

Tárady Gábor: Mielőtt a t. ház a tárgy fö
lött határoz, mulhatlanul szükségesnek tartom, 
hogy méltóztassanak meghallgatni előbb az állan
dó igazoló bizottság véleményét. 

SomOSSy IgnáCZ: Én "pedig bátor vagyok 
a t. házat fölhivni arra, hogy ily fontos kérdést 
ily rögtönözve táz*gyalás alá venni ne méltóztassa
nak, hanem az irományokat kinyomatni s napi
rendre kitűzni, 

Gál J á n o s : T. ház ! . . . (Eláll! Nagy zaj.) 
Elnök (csöndéi): Bocsánatot, kérek! Mindenek

előtt azon kérdésen kell átesnünk, kivánja-e a t 
ház a tárgyat azonnal tanácskozás alá venni, vagy 
pedig napirendre kitűzni ? 

ManojlOViCS E m i l : A napirendhez kívá
nok szólani. Azért is kívánom ezen tárgyat más 
napra áttétetni, mert az, az erdélyi viszonyokat ér
dekelvén, sokak előtt a házban nem egészen isme
retes, semmi esetre oly mértékben, hogy ily fontos 
elvi kérdéshez azonnal hozzá lehetne szólani. 

Gál J á n o s : Méltóztassanak elhatározni . . . . 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget); Mindenek előtt a fölött kell 
szavazni, hogy tárgyaíjuk-e ma vagy ne ? A kik 
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a rögtöni tárgyalás mellett vannak, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik.) A többség azonnal ki-
váuja tárgyalni az ügyet. Méltóztassanak hozzá
szólani. 

BÓniS S á m u e l : Mindenek előtt a véleményt 
szükséges fölolvastatni. 

Gajzágő S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét, mely Bohatielu Sán
dor,Naszód vidéke Naszódkerületében megválasztott kép-
viselötvégleg igazoltatni ajánlja, a háznak azon előzetes 
kijelentése mellett, hogy mind a mellett, hogy Naszód 
vidéke, mint 1848-ban még nem is létező törvényha
tóság, az ugyanazon évi II. t. czikkben a képviseleti 
joggal folmházott erdélyi törvényhatóságok sorába be-
igtatható nem vala, a jelen országyülésre királyi meg-
hi vás folytán választott képviselőinek megjelenhetésébe— 
elkerülendő, hogy 47000 lélek minden képviselet nél
kül maradjon — a törvényhozás végleges intézkedéséig 
kivételesen beleegyezni hajlandó.) 

Gál János (Tartós zaj. Eláll!): Csak azon 
pontra akartam nyilatkozni, mely szerint a véle
mény föltételes elfogadást fejez ki. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak mindenek előtt a fö
lött nyilatkozni és szavazni, hogy Naszód vidéké- j 
nek a képviseletet kivánja-e a ház megadni, vagy 
nem ? 

BÓniS S á m u e l : Én a kérdést úgy kívánom 
föltétetni, a mint a véleményben van: (Úgy van! 
Helyes!) kiván-e a ház Naszód vidékének ez or
szággyűlésen, minden jövőre való következtetés 
nélkül, ideiglenes képviseletet adni ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, a kik 
Naszód vidékének ideiglen, minden további követ
keztetések nélkül, képviseletet kivannak adni a je
len országgyűlésen, fölállani. (Megtörténik.) A ház 
többsége Naszód vidékének ideiglen, minden innen 
vonható következtetések nélkül, a képviseletet meg
adja. (Közhelyeslés.) 

Már most méltóztassanak nyilatkozni arra a 
kérdésre, hogy Bohatielu urat kivánja-e a ház iga
zolni ? (A fölállás megtörténik.) A t. ház Bohatielu 
urat végleg igazoltt képviselőnek fogadja el. (Köz
helyeslés.) 

Gajzágő Salamon előadó (olvassa az igazoló 
bizottság véleményét Naszódvidék monorí választóke
rületében képviselővé megválasztott Moisil Gergelyről. 
Minthogy ez választóitól utasítást fogadott el, s maga 
kijelentette, hogy nem tud magyarul, az igazoló bizott
ság a választást megsemmisítendőnek véli. Helyeslés.) 

Papp Zsigmond: (Eláll!) Nem áll el. 
Sokkal fontosabb a tárgy, semhogy így ke

resztülmenjünk rajta és elfogadjuk a bizottság 
véleményét. U g y hiszem, van itt e házban nem 
egy, nem kettő, de három is, ki nem tudja a ma
gyar nyelvet, (Zaj) és ez még sem hozatott föl el
lene, mert mikor ezek beszélnek; fölolvassák a ma

gyarra fordított beszédet. Ezek közül kettő m a 
gyarországi ember, a harmadik pedig Erdélyből! 
való. (Fölkiáltás: Az is Magyarországból való!} 
Nagyobb figyelemmel kell lenni; tekintsünk 
jól a dolog mélyébe; vizsgáljuk meg ; és fon
toljuk meg, hogy az által, ha mi ezen indok
nál fogva nem fogadjuk el ezen választást , 
talán nem méltányosan, de talán nem is eszé-
lyesen cselekszünk. Továbbá fölhozhatom, hogy 
habár igaz, hogy ő kikötötte magának, miszerint 
választóinak akaratához fogja magát tartani; de 

l tudom azt is, hogy ily kikötések törvényellenesek 
I és jogerővel nem birnak, és pedig azért, mert ne-
i künk nincs utasításunk, mert minket csak lelkiis-
| meretünk köt. E n tehát azon véleményben va-
j gyök, hogy ezen választást ne semmisítsük meg, 

hanem igazoljuk. (Ellenmondás.) 
Tisza LáSZlÓ: T. ház! Igen röviden óhaj

tok a kérdéshez szólani. Nem lehetek előttem szó
lott képviselőtársammal egy véleményben. Nem 
lehetek egy véleményben először arra nézve, hogy 
e háznak tudomása lenne oly tagjairól, kik a ma
gyar nyelvet nem értik. (Helyeslés.) Nem lehetek 
egy véleményben továbbá arra nézve, hogy e ház
nak tudomása lenne'arról, hogy itt valaki beszédét 
olvasta volna, mert ha ez történt és az elnök ész
revette volna, bizonyosan kötelessége szerint rendre 
is utasította volna az illetőket, (Helyeslés.) Ezen ér
vek tehát nézetem szerint az okoskodás alapjául el 
nem fogadhatók. Senki sem hajlandóbb nálamnál, 
különösen ily kérdésben, a méltányosságot tekin
tetbe venni ott, hol az a fenálló törvényekkel nem 
ellenkezik, s hol a méltányosság s a fenálló törvé
nyek egymás mellett megférhetnek. A jelen eset
ben azonban oly erős, oly határozott törvény van 
egyfelől a magyar nyelv tudására nézve, hogy e 
mellett — bár mennyire óhajtjuk — még most leg
alább, a méltányosság igényének nézetem szerint ele
get tenni képesek nem vagyunk. De másfelől, meg
vallom, azt sem lehetne szokásba hozni — dgy hi
szem legalább, hogy a t. ház e tekintetben egy né
zetben van velem — hogy a megválasztott képvi-
ló'k a ház elé magok szabják a föltételeket, melyek 
mellett őket a ház kebelébe fogadja. Ezen indokból 
kiindulva, és újból is kijelentve azt, a minek épen 
a ház fényes tanúságát adta, hogy méltányossági 
tekinteteket magától elutasítani nem szokott, és 
nem tartván helyesnek előttem szóló nézetét: attól 
eltérőleg a megsemmisítésre szavazok. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : Nem vagyok egészen egy vé
leményben előttem szóló t. barátommal, mert nem 
mondhatom, hogy nem tudom, a mit tudok; de 
erről nem szólok. Én nem tartom helyesnek, hogy 
a képviselő állását oly föltételekhez kösse, melyek
hez kötni nincs joga ; és azért, mert ő föltételeket 
szab, melyek alatt képviselő lenni akar, kijelent-
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vén egyszersmind ő maga nyilvánosan, hogy a 
magyar nyelvet nem bírja, a mit eddig tapasztalás 
szerint a ház ignorálni kívánt: a bizottság vélemé
nyére szavazok. 

BÓniS S á m u e l : É n röviden magamévá téve 
azokat, miket Tisza László képviselő társam mon
dott, elfogadom a választmány véleményét, egyíga-
zitással. Ott t . i. az van: „hogy a képviselőház néze
teivel ellenkezik." E helyett óhajtom tenni : hogy 
,,a fenálló törvényekkel ellenkezik." (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Nem lévén senki szólásra följegyez
ve , méltóztassanak azok , kik a bizottság vé
leményét elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) Elfo-
gadtatik a vélemény azon módosítással, melyet 
Bónis képviselő űr tett. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom, s 
holnap 10 órakor lesz szerencsém a ház tagjait 
tisztelni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 30-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak: Cséry Lajos megbízó levele; Ernszt József kérvénye orvosi illetménye kifizetése iránt; Ben 
cze Mihályé s Udvardy Gyuláé alkalmazásért. Balomiri Simon végleg, Rónay Jáczint föltételesen igazoltatik. A magyar határőrvi
déknek az országgyűlésen való képviseltetése iránt tett kérdésre a kormány máskor igér felelni. A 6 7-es munkálat mind átalánosság-
ban, mind részletenkint elfogadtatik. A kormány "beadja javaslatát az ujonczozás föltételeire nézve, s a ház annak tárgyalása napját 
kitűzi. Mikorra ez bevégződik, a horvát ügy fölvétele határoztatik el. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr.. Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr., Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülésjegyző-
könyvét fogja vezetni Joannovics György jegyző' 
úr, a szólani kívánók neveit fogja irni Ráday 
László gr. jegyző úr. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a marcz. 

29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, mely 
a naszódvidéki képviseletről szól.) 

BÓniS Sá inne l : A végzés nem egészen hí
ven van föltéve. Ezt akarnám betétetni: „belenyu
godott a ház, hogy kivételesen, a jövő törvény
hozás intézkedéséig, úgy hogy ebből semmi kö
vetkeztetés ne vonathassék." (Helyeslés. A kijaví
tás megtörténik.) 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (folytatólag olvassa 
a jegyzökönyvet azon pontig, mely Moisil Gergely iga
zolására vonatkozik.) 

BÓniS S á m u e l : Bocsánatot kérek: itt ismét 
ki van mondva, hogy a bizottság véleménye azon 

KÉPV. n. ,\APLÓ. 186%. ív. 

változtatással fogadtatott e l , hogy : nem „a ház 
nézeteivel össze nem fér," hanem „a fenálló tör
vényekkel." 

Ocsvay Ferencz jegyző: Tisztelt képviselő 
d r ! Az a másik igazolási esetnél fordul elő. (Ol
vassa tovább s végig a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Következő irományokat van szeren
csém bemutatni. 

Cséry Lajos úr, a szakcsi kerületben megvá
lasztott képviselő beadta megbízó levelét, mely az 
állandó igazolási bizottságnak fog kiadatni. 

Ernszt József, Borsodmegye volt tiszti orvosa, 
bűnvádi ügyekben tett eljárásáért kiérdemelt két 
ezer ftnyi hátralékban lévő orvosi illetmények ki
fizetését kéri eszközöltetni. 

Bencze Mihály a honvédelmi ügy szervezé
séig magát bárhol alkalmaztatni, elutasítás eseté
ben pedig a külföldre szóló útlevéllel kéri magát 
elláttatni. 

Udvardy Gyula , a szaliczi vasgyár öntöde 
fölügyelője, a tüzéri és erőmú'tani szakban a mi
nisztériumnál leendő alkalmaztatását kéri eszkö
zöltetni. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

18 
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Hosszú József képviselő úr igen rövid két 
igazolási esetet fog előadni. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését. Balomiri Simon, Szász-
Sebes-szék képviselőjének megválasztása tárgyában. A 
bizottság nevezett képviselőt végleg igazoltatni véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Balomiri Si
mon, mint Szász-Sebes-szék képviselője, végképiga
zoltatik. 

Hosszú József előadó (oh >as>a az állandó 
igazoló bizottság jelentését J'ónay Jáczint, Györmegye 
peri kerületéiben megválasztott képviselő megválaszta
tásét tárgyában. A bizottság nevezett képviselőt a sza
bályszerű 30 napi határidő fentartásával igazolandó-
nak véli.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni"? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Róna}- Jáczint a szabályszerű 
30 nap fentartásával igazoltatik. 

Manojlovics képviselő urnák interpellatioja 
van a minisztériumhoz. 

MailOJloviCS E m i l : Tekintve, hogy a ma
gyar határőrvidék Sz. István koronájához tartozik • 
tekintve továbbá, hogy az 1848-diki 5-dik tör-
vényczikk értelmében a határőrvidék a magyar 
országgyűlés alkatrészét képezi; tekintve, hogy a 
folyó évi bőjtelőhó 17-dik napján kelt legkegyel-
mesb királyi leirat szerint Magyország alkotmá
nya helyreállíttatott: tekintve, hogy eddigi vá
laszföliratainkban ismételve kifejezett kérelmeink 
ellenére a határőrvidék ez ideig az országgyűlésre 
meg nem hivatott; tekintve, hogy nem csak a tör
vényekkel, hanem a méltányossággal is ellenke
zik, hogy az ország- egy részében alkotmányosság 
uralkodjék, a másik részben pedig ezen alkotmány 
élvezete megtagadtassák ; tekintve végre, hogy élő 
törvényeink értelmében az országgyűlést kiegészí
tettnek tekinteni, és érvényes törvények alkotásába 
bocsátkozni mindaddig nem lehet, mig mindazok, 
kik az országgyűlésre meghívandók, meg nem hi
vattak : a tisztelt had- és belügyminiszter urakhoz 
következő kérdést bátorkodom intézni: méltózta
tott-e a magas kormány intézkedni, s ha ezt eddig 
nem tette volna, szándékozik-e intézkedni, hogy 
a magyar határőrvidék még a jelen évi ülésszak 
folyama alatt az országgyűlésen kellőleg képvi
selve legyen'? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Tisztelt ház! Csak félig volt szerencsém hallani az 
interpellátiót; de a mit mondandó leszek, az min
den ily esetre alkalmazható. Kénytelen vagyok 
ugyanis arra kérni a t. ház tagjait, méltóztassanak 
ily meglepő interpellatiókra nézve megállapítani, 
hogy azok előbb Írásban adassanak be. . . . 

ManojlOViCS E m i l : Beadtam Írásban. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök:... 
és azután majd a kormány kitűzi a napot, melyen 
felelni fog. (Helyeslés.) 

Elllöfe: Tegnap méltóztatott a t. ház elhatá
rozni, hogy a 67-es bizottság- munkálata fölött a 
szavazás ma történjék. Mielőtt a szavazáshoz hozzá 
fognánk, jelentem a t. háznak, hogy több képvi
selő úr részéről, nevezetesen három oldalról, adat
tak be indítványok a név szerinti szavazásra nézve. 
Ezeket azon sorban, a mint beérkeztek, bemutatom. 
(N'em szükséges fölolvasni! Elfogadjuk!) Tehát a 
szavazás név szerint fog történni, és pedig e kérdés 
fölött: elfogadja-e a t. ház a 67-es bizottság mun
kálatát átalános tárgyalási alapul, vagy nem ? 

BÓlliS Sai í l l ie l : Nézetem szerint a kérdés az : 
hogy a ház a „részletes" tárgyalás alapjául a 67-es 
bizottság „többségének" munkálatát elfogadja-e, 

i v 

vagy nem r 
E l n ö k : Tévesztve használtam az „átalános" 

szót; s a kérdéshez még Bónis képviselő úr észre
vétele szerint ,többség1" szó is hozzá teendő, 

Az igenre szavazó képviselő urak neveit Tóth 
Vilmos jegyző űr fogja jegyezni, a nemre szava
zókát Ráday László gr., a jelen nem levőkét pedig 
Dimitrievics Milos jegyző urak. 

T ó t h VilmÓS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névlajstíomá', mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Mmássy György gr., ifj. Amb-
rózy Lajosb.. Andrássy Gyula gr.. AnrlreánszkyBoldi
zsár, Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Ányos István. 
Balomiri János,Bartal György,BartalJános,Barinyay 
József,Bay György,Bánffy Alberti)., Beinó József, Bánó 
Miklós, Bencsik György. Beniczky Gyula, Berényi Fe
renci gr., Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, Besze 
János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlen 
Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder Mi
hály, Bittó István, Boér János (udvarhelyi), Boér Já
nos (vingárdij, Botka Mihály, Bömches-Frigyes, Bra-
notácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János, 
Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., 
Csáky László gr., Császár József, Csengery Antal, 
Csik András, ( siky István, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Deák Ferencz, Dedinszky József Delli-
manics István, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Dobrzánszky Adolf, Domaniczky 
Boldizsár, Domokos László, Dózsa Dániel, Dósa Elek, 
Draskóczy Gyula, Drottlef Tamás Vilmos, Deltára 
Károly, Eitel Frigyes, Eötvös József b., Eötvös Ta
más, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Faúr János, Fá
bián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fejér 
János, Fest Imre, Frideczky Tinát, Fülepp Lipót, 
Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Geczö Já
nos, Geduhj Lajos, Glacz Antal, Gorove István, Gozsdu 
Manó, Gyene Károly, Iledry Ernő, HoUán Ernő, 
Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, 
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Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hun
falvi/ Pál, Huszár István, Huszár Károly b., Hra-
bovszky Zsigmond, Ihász JEtezsö, Inkey József Ivacsko-
vics György, Ivánka Zsigmond, Jankovich Antal, 
Jekelfalussy Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics 
György. Jonesku Demeter, Justh József. Justh Kál
mán, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kandó Kál
mán , Karácsonyi Ferenci, Kardos Kálmán, Kaiúz 
Gyula, Kálnoky Pál gr., Kárász Benjámin, Kemény 
Gábor h., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab. Kos
suth Pál, Kovách László, Kuba János, Kuhicza Pál, 
Kudlik István, Kún Kocsárdgr., Kurcz György, Láng 
Gusztáv, Lator Gábor, Lezár Dénes, Lehoezky Egyed, 
Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Modocsányi Pál, Máday Lajos, Moniu Aurél, Mátyáss 
József Melas Vilm)s, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Mikó Mihály, Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., 
Moldován János, Molnár József, Molnár Pál, Mor-
scher Károly, Nagy Eleje, Nagy Károly, Németh Ká
roly, Ocsvay Ferencz, Onossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Zsigmond, 
Perczel Béla, Herényi Zsigmond b., Pcthe András, 
Pillér Gedeon, J'rugberejer József, Puskariu János, 
Papp Gergely, Rajner Pál, liannicher Jakab, Rá
day Gedeon gr., Báth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Ru-
dics József b., Rudnycinszky Flórián, Rónay Já-
czint, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy Ká
roly, Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József, 
Somssich Imre gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sídyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Sza-
badfy Sándor, Szabó Imre (pápavárosi), SzaJ'JÓ 
Imre, Szabó Sámuel, Szakáll Lajos, Szápáry Géza 
gr., Szápáry Gyida gr., Szász Ká,roly, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Adolf Szentkirályi. Mór, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Székács József Székely Gergely, 
Széles Dénes, rézéll József, Szilágyi István, Szirmay 
Géza, Szirmay Pál, Szitányi Üllmann Bernát, Szmre-
csányi Dáriusz, Szolga Miklós, Szemző István, id. Te
leki Domokos gr., Thury Sámuel, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Torma Károly, Tóth Kálmán, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Torok Bálint, Török Sándor, 
Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, 
Tulbás János, Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Vadász Manó, Vadncoj Lajos, Wass Sámuel gr., Vay 
Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh Károly, Vécsey 
József b., Vittorisz János, Vitolay József, Vojnics 
Barnabás, Vojnics Liűtács, Wlad Alajos, Vodia-
ner Albert b., Vay Sándor b., Vitchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy 
Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Vik
tor gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zi
chy József gr., Zichy Nándor gr., Zimmennann Jó* 
zsef András, Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal 

Pál, Acs Károly, Bárányi Ágoston, Batthyciny Géza 
gr., Beliczey István, Beniczky Ödön, Bernáth Zs'g-
mond, ifj. Bethlen Gábor gr., Békássy Lajos, Bobory 
Károly, Boczkó Démiel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, 
Borlea Zsigmond, Böszörményi László, Gsanády Sándor, 
Cseh Sándor, Csiky Sándor, Damaszkin János, Darvas 
Antal, Deáky Lajos, Desseioffy Ottó, Degenfeld Gusz
táv gr., Domahitíy Ferencz, Döry Ádám, Eöry 
Sándor, Eszterkázy István gr., Gcibriel Is'ván, Gál 
Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor, Halász Boldizsár, Hertelendy György, Heves sy 
Bertalan, Hodosiu József, Horvtúh Elek, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ödön, Károlyi 
Ede gr., Keglevich Béla gr.. Kende Kamit, Kiss 
Lajos, Kis? Miklós, Koller Antal, Konkoly Thege 
Pál, Kupricz Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, 
Lukács György, L/tksich Bódog, Lukynich Mihály, 
Luzsénszky Pál b., Madarassy Mór, Madarász József 
Makray László, Manojlovics Emil, Markos Is'ván, 
M-róthy János, Mileiics Szvetozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsáry Lajos, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Síndor, Milkovics Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Ncínássy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Odes-
calchi Gyula hg, Oláh Miklós, Papp Lajos, Papp 
Pál, Pap Simon, Patay István, Peby Lajos, Perczel 
István, Pethes József, PéteryKároly, Platthy György, 
Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Frigyes b., 
Popovics Zsigmond, Prónay József Ragályi Ferdi
nánd, Ráday László gr., Román Sándor, Rutkay 
István, Salamon, Lajos, Simányi Lajos b., Sipos Or
bán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Sznplonczay Jó
zsef, Szentkereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szluha 
Benedek, Szontagh Pál, Széky Péter, Thalabér Lajos, 
Tnúry Gergely, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza 
László, Ujfal'tssy Lajos, Varga Antal, Varró Sá
muel, Vállyi János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Zcnnory Kálmán, Zsituay József. 

Jelen nincsenek: Babes Vincze, Bohatielu Sán
dor, Balomiri Simon, Csengery Imre, Csemovics Pé
ter, Fischer István, lörányi Lajos, Illés-y János, 
Karácsonyi János, Komáromy György, Lükö Géza, 
Macellariu Illés, Majthényi József b., Médán Endre, 
Mihajlovics Miklós, Mocsonyi András , Popovics-
Desseanu János, Sztratimirovics György, Sipos Fe
rencz, Teutsch György, Varga Flórián, Zsambokréthy 
József) 

397 igazolt képviselő' közül igennel szavazott 
257. nemmel 117, jelen nem volt 22. Az elnök 
nem szavazott. 

E l n ö k : Ennek következtében a ház a 67-es 
bizottság munkálatát a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Madarász J ó z s e f : Éljen a haza ! Nem 
helyes! 

E l n ö k : Most nincs más hátra, mint a részle-
18* 
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tes tárgyalásra átmenni. Mielőtt azt tennők, Nyá-
ry Pál képviselő úr kivan szólani. 

Nyáry P á l : Az imént bevégzett név szerinti 
szavazás utján a t. ház többsége a részletes tár
gyalás alapjául a67-es bizottság többségének mun
kálatát fogadta el. Miután az ezen munkálatban 
fölállított alapelvek és annak részletei iránt és 
ellenében is a bizottság kisebbsége, eltérő né
zeteit, a bizottsági nyilvános tárgyalások al
kalmával előadta, nem csak, hanem az ország ál
lami önállása, alkotmányos függetlenség és czél-
szerüség tekintetéből merített érvekkel támogatta 
is, s az általa készített kisebbségi javaslatot az áta-
lános tárgyalás alkalmával többen rokonelvü kép
viselő társaim közül el is fogadták, de a kisebb
ségi javaslat mind a mellett is többséget nem nyer
hetett : azt hiszem, hogy a rokonelvü képviselő 
társaim megegyezésével találkozom, midőn ezen
nel kijelentem, hogy ámbár a jobb oldal több tag
j a által a kisebbségi javaslat némely pontjának oly 
értelmezés adatott, melynek helyessége jogosan két
ségbe hozathanék és e részben a részletes tárgyalás 
alkalmával is lett volna jogunk fölszólalni: miután 
a vitatkozás részünkről a ház többsége ellenében 
különben is eredménytelen lenne ; de egyébiránt 
természetes, hogy a mely munkálatot elvi külön
bözés miatt magunkévá nem tehetünk, azt részletei
ben sem pártolhatjuk: mi tehát a részletes tárgya
lásba beleszólásunk által belefolyni nem fogunk. 
és valahányszor a ház elnöke által a ház a ponton
kinti tárgyalás alkalmával szavazásra hivatik föl, 
mi a szabályok értelmében mindannyiszor tagadó 
szavazatainkat ülve maradással nyilvánítjuk. (He
lyeslés.) 

Elnök: Következik a részletes tárgyalás. A 
jegyző úr po ntonkint fogja fölolvasni a munkálatot. 

Tóth Vilmos, majd Joaimovics György 
j egyzők (olvassák a 67~es munkálat pontjait, melyek 
a 48-dik szakaszig egyenkint elfogadtatnak. Á 49-dik 
szakasz fölolvasása után fölszólal) 

W l á d A l a j o s : Én a bizottsági munkálatban 
tervezett megoldási módot az alakiságra nézve, a 
mint az a 29. ponttól a49-ikig foglaltatik, maga
mévá nem tehetem, mert azt igen nehézkesnek 
és bonyolultnak tartom. Részemről ellentétben 
azon nézettel, mely a 28-dik szakaszban (Fölkiál
tások: Már azon túlvagyunk!) foglaltatik, czélsze-
rűbbnek tartanék egy közösen, együtt tanácskozó 
delegatiót, s még inkább közvetlen, egyenes vá
lasztásokból alakulandó birodalmi parlamentet: 
(Zaj. Halljuk! Fölkiáltasok: Talán reichsrathotf) 
mert csakis ilyképen alakítandó birodalmi parla
ment volna képes kifejteni azon erélyt, melyet én 
a birodalom existentiájára nézve szükségesnek tar
tok, és mert csak ily parlament lehetne a biroda
lom népeinek valódi szövetségi tanácsa. Miután 

azonban tudom, hogy ezen eszmék a házban visz-
hangra nem találnak, módositványt nem teszek, 
hanem hozzájárulok a munkálathoz. (Zaj.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 49-dik szakaszt'? 
(Elfogadjuk!) Tehát a 49-dik szakasz is változat
lanul marad. 

Joannovics György, majd Tóth Vilmos 
j egyzők (olvassák a 67-es munkálatot az 50-dik sza
kasztól a 60-dikig, melyek egyenkint elfogadtatnak. 
A 61-dik szakasz fölolvasása után fóhzólal) 

WaSS S á m u e l gr . : Bocsánatot kérek a t. 
háztól, hogy a pontonkinti fölolvasást megszakasz
tani bátorkodom. Én azt hittem, hogy az átalános 
tárgyalásnál lehet alkalmam e tárgyban szót emel
ni ; de oly messze hátra voltam, hogy csakugyan 
a végén el kellett maradnom a szóihatástól. Kény
telen vagyok tehát jelenleg alkalmat venni ma
gamnak e pontra nézve egy észrevételt tenni. 

Jól látom én . . . . (Közbeszólások: Melyik 
•pontra?) A 61-dik pontra, a melyben ez fordul 
elő: „A két fél felelős minisztériumai közös egyet
értéssel/' stb. 

Jól látom én, t. ház, hogy ezen szövegben a 
bizottság meg akarta óvni Magyarországnak füg
getlenségét ; de nekem nagy aggodalmam van az 
iránt, hogy épen ezen akarat által, hogy a függet
lenséget óvjuk meg, nem fogjuk azt megóvni: mert 
kérem alásan, ha a kereskedelmi dolgokban az il
lető két ház elé került külön előterjesztés iránt az 
illető miniszterek —- nagyon könnyen megtörtén
hetik és minden bizony nyal meg is fog történni, 
hogy a két ház külön véleményben lesz a tárgy 
fölött — mint mondám, a miniszterek meg nem 
tudnak egyezni, és az egyedül ő felsége elha
tározása alá, mint a két ház külön véleménye ter
jesztetik, én meg vagyok győződve lelkemből, hogy 
a jelen uralkodó a válságos viszonyok által nagyon 
is sokat tapasztalt, hogy ő minden bizonynyal a 
mi ügyeink iránt minden tekintettel fog lenni; de 
jövőben oly viszonyok minden bizonynyal, melyek 
épen e §-ban foglaltatnak, t.i.Magyarország érdekei, 
egyenesen a lajtántúli érdekeknek lesznek alávet
ve. Tisztelettel kérem a t. házat, méltóztassék ezen 
pontra nézve valami közvetítőt kitalálni és azt az
tán ide beigtatni olyformán, (Halljuk! Halljuk!) 
hogy a határozat ne legyen így egyenesen csakis 
a trónnak átadva. Kötelességemnek tartottam a t. 
háznak ezt megmondani, (Közbeszólások: Halljuk a 
formulát!) és ha a t. háznak tetszik, méltóztassék 
megváltoztatni. (Maradjon! Halljuk a módosit
ványt !) 

Elnök: Méltóztatnak a 61-dik szakaszt vál
tozatlanul elfogadni ? (Maradjon !) Tehát a 61-dik 
szakasz is ugy, a mint szerkesztve van, meg
marad. 

T ó t h V i l m o s j egyző (olvassa a 67-es mun-
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kálatot a 62-dik szakasztól a 68-dikig, melyek egyen
kint elfogadtatnak. A 69-dik, utolsó szakasz fölolva
sása titán fölszólalj 

Kudl ik I s t v á n : T. ház ! Nehogy az aggo
dalmak, melyek a 61-dik szakaszra nézve fölho
zattak, (Közbekiáltások: Elvan már döntve! Zaj. Elnök 
csönget. HaUjibk!) e házban felelet nélkül marad
janak és alapos voltuk színezetét tartsák fön..,H (Fái-
kiáltások : El van döntve! Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék módot 
nyújtani a képviselő' úrnak, hogy, ha már szólani 
akar, szólhasson. {Ralijuk!) 

Kudl ik I s t v á n : Csak arra akartam figyel
meztetni, hogy azon aggodalmak, melyeket a 61-dik 
szakasznál egy t. képviselőtársam fölhozott, maga 
ezen most olvasott 69-dik szakasz által el vannak 
oszlatva. (Fölkiáltások • ügy is tudjuk .') Azon esetre 
t. i.. ha a delegatiók meg nem egyezhetnek, az 
eló'bbeni törvényes állapot úgy is visszaáll. (Zaj.) 

Miletics Szvetozár: T. ház ! A mit a félbe
szakított átalános vita alkalmával bővebben akar
tam kifejteni, most röviden kinyilatkoztatom, hogy 
t. i. én ezen országgyűlést ineompetensnek tartom 
(Jobbról zaj. Eláll!) azon viszonyok fölött rendel-

(kezni, (Nagy zaj. Fölkiáltások: Ezen már túlva
gyunk!) mondom, azon viszonyok fölött rendel
kezni, melvek a magyar koronához tartozó olyan 
országokat is illetnek, melyek itt semmiképen kép
viselve nincsenek. {Nagy zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Miletics Szvetozár kép
viselőtársam ezen kifogása folytán bátor vagyok 
a t. képviselő urat arra emlékeztetni, hogy épen 
azon országok, melyek a magyar koronához tar
toznak, meg voltak híva ; ha tehát követeiket el 
nem küldték, azt csak magoknak tulajdonithatják. 

Milet ics Szve tozár : Nem ide tartoznak! 
(Fölkiáltások: Akkor kifogást sem lehet tenni!) 

Keglev ich Bé la gr . : Azt hiszem, a tárgya
lás mostani stádiumában se az egyik, se a másik 
képviselő úr nyilatkozata nem tartozik ide. Ez az 
én meggyőződésem. 

E l n ö k : A t. ház a részletes tárgyaláson át
ment s a 67-es bizottsági munkálatot szakaszon-
kint is elfogadta. Méltóztatnak-e már most kívánni, 
hogy a munkálat, a bevett szokás szerint, még egy
szer fölolvastassék ? (Fölkiáltások: Fololvasottnak te
kintjük!) Ennélfogva, miután a t. ház azt szaka -
szonkint is elfogadta, nincs egyéb hátra, mint föl
olvasottnak vévén, annak elfogadása fölött sza
vazni. Méltóztassanak tehát azok, kik a munkálatot 
részleteiben is elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) 
Elfogadtatván részleteiben is a javaslat, határozattá 
válik *), s mint ilyen a mélt. főrendekkel közöl-

*) Lásd az Irományok 79-dik számát. 

tetni fog; Tóth Vilmos jegyző úr lesz szíves azt a 
főrendek legközelebbi ülésében átadni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
minisztérium előterjesztése folytán az országgyűlés 
mindkét háza meggyőződvén az ujonczállitás ha-
laszthatlan szükségéről, 48,000 ujonczot ajánlott 
meg azon kikötéssel, hogy a minisztérium ezen 
ajánlat föltételeit javaslatban formulázva minél 
előbb a ház elé terjeszsze. Van szerencsém ezen 
javaslatot ezennel a ház asztalára letenni, azon 
kéréssel, méltóztassék azt fölolvastatni, s kinyomá
sa után tárgyalását minél előbb napirendre kitűzni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a miniszteri, ja
vaslatot az ujonczozái módozatairól *). 

Elnök: A miniszteri előterjesztés ki fog nyo
matni, s holnap reggel a í. ház tagjai közt már 
szét lesz osztva : s így már ma lehetne a tárgya
lási napról rendelkezni. Nem tudom, elfogadja-e a 
t. ház, ha javaslatba hozom, hogy miután a tárgy 
sürgős, már a jövő hétfőre tárgyalásra tűzessék 
k i? (Fölkiáltások: Kedden! Kedden!) 

K e g l e v i c h B é l a ^V.: A házszabályok sze-
rint három napot kell a tárgyalás előtt fenhagyni. 

Deák FerenCZ: A tárgy ugyan nagyon sür
gős; de ha a ház valamely tagja a házszabályokra 
hivatkozva, kívánja a határidőt a házszabályok sze
rint megállapittatni, akkor, úgy gondolom, ezt nem 
tagadhatjuk meg. De ezzel az egy nappal nem is 
sokat vesztünk. Lehetne tehát keddre kitűzni. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház keddre kitűzni 
az ujonczállitási javaslat tárgyalását ? (Helyeslés.) 
Ennélfogva kedden vétetik tárgyalás alá. 

Milet ics Szve tozár : Tizenkét nappal ezelőtt 
én is .terjesztettem elő egy indítványt a horvát 
ügyek tárgyában. Ez még nem osztatott ki. Ké
rem azt kiosztatni és napirendre kitűzni. 

D e á k FerenCZ: A bizottságnak a horvát 
ügyekre vonatkozó jelentése még kiosztva nincs ; 
de már most kiosztható, mert régen ki van nyom
tatva. Ha tehát az ujonczállitási föltételeket meg
állapítottuk, úgy gondolom, azonnal a horvát 
ügyet kellene elővenni: mert ha a jelentés most 
kiosztatik, addig lesz időnk azt megfontolni; mivel 
pedig ez a dolog is sürgetős, nem volna czélszerü 
hosszura halasztani ez ügy tárgyalását. En tehát 
úgy gondolom, hogy akkor, midőn a katonaügyet 
tárgyaljuk, egyik ülésben meghatározhatjuk a hor
vát ügy tárgyalási napját is. (Helyeslés.) 

Gliyczy K á l m á n : T. ház ! A horvát ügyben 
kiküldött országos bizottság jelentése még szétoszt
va nincs, értem, röpivek alakjában: mert csak az 
országgyűlési irományok között jelent meg; ezen 
alakban pedig nem alkalmas arra, hogy tárgyalási 

*) Lásd az Irományok 80-dik számát. 
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alapul szolgáljon, mert jegyzeteket nem lehet rá 
tenni. Kívánatos lenne, hogy — ha az idő egyéb
iránt e miatt messzire nem haladna — osztatnék ki a 
a jelentés röpivek alakjában, mint minden bizott
sági jelentés a ház tagjai közt ki szokott osztatni. 
Ha még mos kinyomatva, nem akarnám ezzel a 
tárgyalást hátráltatni; de nagyon kívánatosnak 
tartom, hogy ily alakban is kiosztassék. 

E l n ö k : A jelentés azon alakban, a mint 
Grhyczy Kálmán képviselő úr kívánja, még nincs 
szétosztva; de ez, ha a t. ház kívánja, igen rövid 
idő alatt megtörténhetik. Azt hiszem, hogy midőn 
az ujonezállitási föltételek tárgyalásán átment a t. 
ház,akkor azonnal meg fogjuk állapítani a horvát 
ügy tárgyalási napját. Addig a jelentés is szét lesz 
osztva a szokott alakban. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

Épen ezt akartam mondani, s a kormány részéről 
tökéletesen megnyugszom abban, a mit ti barátom, 
Pest belvárosa érdemes képviselője inditványozott 
s az elnök a ház határozataként kimondott, hogy 
t. i. a mint az ujonezállitási javaslat a ház által 
tárgyaltatott, azonnal ki fog tűzetni a nap a hor
vátügyek tárgyalására, és addig kinyomatik a bi
zottság jelentése oly alakban, a mint a t. képviselő 
úr monda. 

E l n ö k : Több tárgy nem lévén, az ülést be
zárom. 

A közintézetek tárgyában választott bizottság 
azon albizottságát, mely a Múzeum tárgyában kül
detett ki, kérem, hogy rövid tanácskozás végett az 
ülés után itt maradni méltóztassék. 

Az ülés végződik d. u,.12l/2 órakor. 

CXV. OESZAGOS ÜLÉS 
1867. april l-jén 

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

Tárgya : A közösügvi határozat átküldetik a főrendekhez. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d.e. 11 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Ocsvay Ferencz. 

T. ház! Csak az utolsó ülés berekesztése után 
esett értésemre, hogy a főrendek ma ülést fognak 
tartani; hogy tehát a t. ház határozata a közös 
ügyek tárgyában a mélt. főrendekhez átküldethes
sék, a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése végett 
szükséges volt ma a t. képviselőház részéről is 
ülést tartani. Most tehát ámult ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marcz. 30-án 
a ríott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs semmi észrevétel a jegyző
könyvre nézve? (Nincs!) Hitelesíttetik. 

Most a képviselőház határozata a közös ügyek 
tárgyában fog hitelesítés végett még egyszer föl
olvastatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a közösügyi 
határozatot. *) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs!) Tehát el-
fogadtatik, és az előbbi határozat következtében 
jegyző .úr a méltóságos főrendeknek át fogja 
vinni. 

Több tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11°/,, órakor. 

*) Lásd az Irományok 7 i)-dik számát. 
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CXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. aj)ril 2-dikán 

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

Tárgyai : Bemutatottnak : Ragályi Ferdinánd lemondása ; Kozma Mihály kérvénye alkalmazásért ; Skorut-irszky Ala
josé évpénzért ; Marsó Pá l védirata a Pelegrin testvérek panasza el lenében; Pausz József kérvénye 184%-be I i szállitumiiyai ma"-
téritéseért. Az ujonczozás föltételeit tárgyazó kormányjavaslat élfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Festetics György gr., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ráday László gr. fogja vezetni. A szó
lani kívánók neveit Ocsvay Ferencz jegyző úr 
fogja jegyezni. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző {olvassa az april 
l-jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Hitelesíttetik. 
Ragályi Ferdinánd képviselő' úr nyilvánítani 

kívánja a t. ház előtt, hogy miután véleménye sze-
rintjelenleg hasznos szolgálatokat nem tehet, kép
viselői állásáról lemond. 

Eáday László gr. jegyző (fölolvassa a le
mondást.) 

E l n ö k : Gömörmegye középponti választmá
nya áj képviselőválasztás eszközlése végett föl 
fog szólittatni. 

Kozma Mihály szatmárnémeti lakos, volt ma
gyar honvéd zászlótartó, az országos építészeti 
vagy más hivatalnál, képességéhez mért alkalma
zást kér eszközöltetni. 

Skorutovszky Alajos borsodmegyei szemerei 
lakos, volt honvédőrnagy, roncsolt egészsége te
kintetéből, bizonyos évpénzben részeltetését kéri. 

Marsó Pál hites ügyvéd, jelenleg torname
gyei törvényszéki ülnök, a f. é. marcz. 23-dikai 
képviselőházi ülésben a Pelegrin testvérek által be
adott panaszok ellenében saját igazolását figye
lembe vétetni kéri. 

Pausz József, pesti polgár, az l8* 8 / 4 9 évi idő
szakban a magyar kormány részére teljesített szál-
litmányai alkalmával szenvedett kiadásaiért 52366 
pengő forintokat kér utalványoztatni. 

Mindezen iratok a kérvénvi bizottsághoz jfeé-
tétnek át. 

Napirenden vau a f. é. marcz. 5-
határozat által már megajánlott 48,000 ujoncz kiál
lítása föltételeit és módját tárgyazó kormányjavas
lat tárgyalása. Jegyző ár föl fogja olvasni a minisz
teri előterjesztést. 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő (fölolvassa a mi
niszteri etöterjesztést az ujonczozás föltételeiről. 

P a p p Zs igmond: T. ház! Minden adó o ne
mek közül, melyeket a haza tőlünk követel, tagad-
hatlan és kétségbe nem vonható, a véradó a legter-
hesebb. Terhes volt ezen adó szervezete és neme 
különösen 48 előtt, midőn ezt, valamint a többi adó
zásokat és tartozásokat is, egyedül a jobbágyok tel
jesítették, a nélkül, hogy voltaképen lett volna ne
kik akkor mit védelmezni, a nélkül, hog'v üarv-
szólva lett volna azoknak akkor még tulajdon ha
zájuk. Kötéllel fogták akkor az emberiség legna
gyobb gyalázatára a szegény jobbágyok fiait; ki
zaklatták, úgyszólván kizavarták és kiragadták 
szeretett szülőik, testvéreik és kedveseik köréből, 
azért, hogy mészárszékre vigyék azon érdekek 
védelmére, melyeket 6'k akkor magokéinak el nem 
ismerhettek és melyek úgyszólván homlokegye
nest az ő érdekeik ellen voltak. Ebből származha
tott és származik azon idegenkedés, inelylyel a köz
nép a katonáskodás iráut viseltetik, mely idegenke
dés mindaddig fen fog maradni, meg sem fog 
szűnni, inig a katona, ki besoroztatik, azon öntu
datra nem fog vergődni, miszerint ő, mint ilyen, 
mint katona, saját hazáját, nemzetét, nemzetiségéi, 
ennek érdekeit, jóllétét és fölvirágzását védi, nem 
pedig ideg-en érdekeket. Ez és nem más lehet n, 
honvédelem dicső és négyszerit eszméje ; csak igy 
és nem máskép képzelhető azon lelkesedés, mely 
képes is, akar is minden akadályokkal megküz
deni, vagy ha kell és kelleni fog, szeretett hónáért 
a legnagyobb adóval, vérével s illetőleg életével is 
adózni. A rómaiak, uraim! szívesen meghaltak ha
zájukért, meghaltak azért, mert jelszavok vol t : 
„Dulce et decorum est pro patria móri." Tudjuk 
és emlékezünk mindnyájan a spártai, görög és ró
mai anyákról, hogy akkor, amidőn öldöklő lánd-
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zsát adtak gyermekeikés fiaik kezébe, hogy a ha
zát megmentsék,azzal bocsátották el : „Vagyezzel, 
vagy ezen térj vissza." Ezen symbolicus anyai el
bocsátás annyit jelentett akkor és annyit jelenthe
tett, hogy : „Menjetek, fiaim, a csatába, mentsétek 
meg hazátokat és azzal együtt anyátok becsületét, 
vagy pedig haljatok meg inkább a csatában, sem
hogy anyátokat, ki benneteket szült, ápolt és ne
velt, megbecstelenitsétek." Csak szabad hazában 
és ott, hol a szabadság, a testvériség és egyenlőség 
felütötte sátorát, és tettekben is uralkodik, csak 
ott lehet hősöket találni, csak ott teremhetnek, ott 
születhetnek és szaporodhatnak aLeonidások. Cur-
tiusok és Mucius Scaevolák. Csak ott lehet elmon
dani, a mint mondta Mucius Scaevola: „Longus 
est post me ordo idem petentium decus." Ellenke-
kezőleg ott, hol rabszolgaság, hol elnyomás uralko
dik, ott nem fogunk másokkal, mint zsoldosokkal 
találkozni, és hősökkel semmi esetre sem. 

í gy és nem máskép fogtam én föl a honvéde
lem eszméjét, igy és nem máskép értelmezem én 
azt. és akarom, hogy legyenek azon seregek s le
gyenek azon ezredek, melyeknek kiállítási módo
zata iránt a minisztérium a ház elé javaslatot ter
jesztett. De hogy ez megtörténhessék, mindenek 
előtt megkívántatik: először, hogy azon ezredek, 
illetőleg azok tagjainak mindegyike át legyen hatva 
azon öntudattól, hogy o a nemzetet és nemzetiséget 
védelmezi; másodszor, hogy tudja, hogy az alkot
mányt védi; és harmadszor, hogy lelkesedve le
gyen aziránt, miként az alkotmány nem tulajdona 
csak egyeseknek, hanem átalános tulajdona édes 
mindnyájunknak. Ezt akarom. Es miután alkot
mányunk helyre van állítva, hiszem is. hogy igy 
lesz. Hiszem, hogy a honvédek, illetőleg ezredek 
ezen lelkesedés által föl lesznek hevülve; és ha a 
rend és igazság istenaszszonya fog uralkodni, bizo
nyosak lehetünk, hogy a Mars istene bizonyosan 
mindenütt győzni fog. 

Miután pedig, ha ezen szerkezetet keresztül 
pillantjuk, át fogjuk látni, hogy abban minden 
érdekre különös figyelem van fordítva : én azt áta-
lánosságban pártolom; pártolom különösen azért, 
mert találkozik ezen szerkezet azon régóta a haza 
által is táplált óhajjal, hogy polgári állásától senki 
hosszabb időre el ne vonassék, a 6 évi szolgálati 
idő által pedig a régi rendszer következtében el
harapózott immoralitásnak eleje lesz véve. 

Tisza K á l m á n : A minisztériumnak most 
tárgyalás alatt levő határozati javaslata nagyobb
részt magában foglalja azon módozatokat és fölté
teleket, melyek hogy megállapittassanak a jelen 
ujonczkiállitásnál, magam is óhajtandónak tartom. 

Ha összehasonlítjuk azon javaslatot régibb 
törvényeinkkel, igaz, nincs e javaslatban mind 
azon föltétel benfoglalva, melyet ama törvény ek-

' ben meglelünk; 10-dik szakaszában pedig a tech-
j nikai fegyvernemekre nézve kivételt kíván tenni 
| azon átalános szabály alól, melyet mind ama ré-
| gibb törvények, mind ezen javaslat is megállapít, 
I jelesen, hogy az ujonczok csak magyar ezredekbe 

soroztassanak; mindamellett azonban , miután az 
utóbbira nézve maga e javaslat is kimondja, hogy 

| ez csak kivételképen történik, miután az egész ja-
i vaslat csak azon egy esetre szól, és maga e javas-
| lat közel kilátásba helyezi, hogy a védelmi rendszer 

törvényhozásilag meg fog állapitatni, sőt kimondja 
azt is, hogy az igy megállapítandó védrendszer 
kötelezettségei, előnyei és hátrányai fognak alkal
maztatni a most besorozottakra is : én se az észlelt 
hiányok, se az emiitett eltérés fölött vitát előidézni 
egyátalában nem szándékozom. Nem már csak 

j azért se, mert helyesebbnek tartom az ezek által 
| érintett igen nagyfontosságú kérdéseket nem most 
1 mellesleg hozni szőnyegre, hanem tüzetes vita tár-
j gyáva tenni akkor, midőn a védrendszer megálla

pítása lesz föladatunk, (xitolános helyeslés.) 
Jelenleg csak egy megjegyzésre szorítkozom; 

s tán lehet remélnem, hogy nem csak elvtársaim, 
i de a t. ház többsége, tán maga a minisztérium is 
1 helyesnek fogja találni ezen észrevételt. (Halljuk!) 
| Ezen észrevételem arra vonatkozik, miszerint én 

nem tartom helyesnek, hogy a határozati javaslat 
két első bekezdésében — mert gondolom, csak 
a határozati javaslatnál kell kezdeni azt, mi ta
nácskozásunk tárgyát képezi — hogy. mondom, 
itt ujonczok megajánlásáról, megajánlott ujonezok-
ról van szó : nem tartom ezt helyesnek, mert az nem 
híven fejezi ki azt, a mi valósággal történt, a mennyi-

! ben. gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy az ország-
J gyűlés nem ajánlott meg ujonczokat, hanem a mi

nisztériumot fölhatalmazta az ujonczok kiállitására. 
Még akkor is, ha most már arról volna szó, hogy 
ezen ujonczkiállítás a föltételekkel és módozatok
kal együtt törvénybe igtattassék, ezt még akkor 
sem találnám helyesnek: mert úgy gondolom, 
hogy még akkor is azt kell a törvénybe igtatni, a 
mi történt. Történt pedig az, a mit szerencsém volt 
előbb is mondani, hogy a minisztérium fölhatal-
maztatott ujonczok kiállitására. 

Ezeknek folytán én a minisztérium határozati 
javaslatát a részletes tárgyalás alapjaid elfogadom. 
A most utoljára említett szempontoknál fogva bá
tor vagyok egy rövid módositványt a ház asz
talára letenni, minden félreértés elkerülése végett 
kijelentvén előre is, hogy ezen módositvány sorsá
tól fog függni, ha én, és azok, kik netalán velem 
egy véleményben lesznek, az egész javaslatot elfo
gadjuk-e, vagy nem. 

E l n ö k t Szólásra senki sincs följegyezve: 
l kérdés tehát, hogy a t. ház a minisztérium javas

latát átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
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elfogadja-e, vagy nem? (Elfogadjiok!) Méltóztassa
nak azok, kik elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) 
A t. ház azon határozati javaslatot. melyet a mi
nisztérium előterjesztett, átalánosságban a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz

térium által előterjesztett határozati javaslat bekezdésé
nek első szakaszát.) Tisza Kálmán képviselő urnák 
mindjárt a czimre nézve van egy módositványa. 
hogy t. i. „az ujonczok megajánlásához" helyett 
tétessék: „ujonczok kiállításához.* (Elfogadjiok!) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módositványt el
fogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva mindjárt a ki-
kezdésnél e szó helyett: „megajánlásához" „kiál
lításához" tétetik. 

Ráday L á s z l ó gr. j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés második bekezdését.) A második be
kezdésre nézve Tisza Kálmán képviselő úr azon 
módositványt ajánlja, hogy a 7-dik sorban levő 
ezen szó: „nélkül" után a többi kihagyassék és 
helyébe tétessék: „a minisztériumot fölhatalmazta. 
hogy Magyarország és Erdély részéről 48 ezer 
ujonczot azonnal kiállíthasson és ezen ujonczálli-
tásra nézve a következő föltételeket állapította 
meg." (Atalános helyeslés.) 

~ Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A mennyiben ezen határozati javaslat első 
bevezető pontjai a történtek elősorolását czélozzák, 
én abban, mit a t. képviselő úr javasolt, csak a 
történtek szorosabb és szabatosabb ecsetelését, 
vagyis inkább a dolgok menetét találom . s azért 
annak elfogadása ellen a kormány részéről nin
csen semmi ellenvetés. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a szerkezet Tisza Kálmán mó
dositványa szerint fog megváltoztatni. 

Ráday Lász ló gr . j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés bevezető pontjait a tett módosítások 
szerint; azután a javaslat első pontját.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát az első pont marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat második pontját.'} 

W l á d AlajOS: T. ház! A katonáskodás! kö
telezettség oly teher, melyet különösen a nép nem 
örömest vagy legalább nem szívesen akar viselni: 
hogy tehát alkalmat nyújtsunk a népnek, hogy 
ezen terhet szivesebben viselje — véleményem sze
rint — szükséges volna a katonáskodási időt le
szállítani. Ezt pedig annyival inkább bátor vagyok 
indítványozni, mert 1848-ban is, midőn az akkori 
első magyar minisztérium 200 ezer ujoncznak 
megszavazását kérte a háztól és a katonáskodásra 
nézve 6 évi időszakot szabott meg, a ház megsza
vazván az ujonczok számát, a katonáskodás idejét 

KÉPV. n. HAPLÓ. 186%. ív. 

4 évre szállitotta le. Én azt hiszem, hogy a mit a 
ház akkor tett , ezt tegye meg a t. ház most 
is, s ez által különösen a köznépnek nyújtson al-
kalmatés módot arra, hogy szivesebben menjen kato
náskodni, mi bizonyosan megtörténik, ha az illető 
tudni fogja, hogy kevés idő múlva ismét haza jö
het. Ezt szükségesnek tartottam előhozni, mert 
képviselővé lett megválasztatáson! után egyszerű, 
de józan, természetes észszel biró választóimtólföT 
szólittatván a katonáskodási időtartamnak megrö
vidítése eszközlése végett, én nekik az 1848-dik or
szággyűlés határozmányaira vonatkozólag azt mon
dottam, miszerint biztos reményök lehet arra, hogy 
a rövidebb katonáskodási idő annyival inkább el 
fog fogadtatni, mert már az 1848-dik évi ország
gyűlés négy évi időtartamot fogadott el a katonás
kodásra nézve. Hogy pedig a rövidebb katonás
kodási idő a czélnak megfelel, erre nézve Porosz
ország nyujtá a legvilágosabb bizonyságot. Én te
hát arra kérem a t. minisztériumot s a t. házat, 
méltóztatnék elfogadni azt, hogy 6 év helyett 4 
évi katonáskodási idő állapittassék meg. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Én abban a 
véleményben vagyok, hogy az igen t. minisztérium 
nem csak ezen egy szakaszt akarja a védrendszer 
megállapítása alkalmával megváltoztatni, hanem a 
határozat több pontjait is, midőn a második pont
ban azt kívánja kimondatni, hogy a most kiállí
tandó ujonczok minden kedvezményben és hát
rányban részesittetni fognak akkor, midőn a hon
védelmi rendszer foganatba fog vétetni. Azt hiszem 
tehát, hogy most azon észrevétel, melyet előttem 
szólott képviselő társam tett, fen nem foroghat, és 
a szerkezet megmaradhat, a mint van. (Elénk he
lyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a javaslat 
ezen pontját ? (Maradjon !) Tehát változatlanul 
marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat következő pontjait a 3-diktól a 9-dikig, melyek 
egyenkint elfogadtatnak. A 10-dik pont fölolvasása 
után fölszóled) 

FaragÓ FerenCZ : T. képviselőház! Nekem 
ezen pontra ugyan semmi észrevételem nincs; ha
nem óhajtottam volna, ha a t. minisztérium egyút
tal a katonai intézetek megnyitásáról is értesített 
volna: mert ennek folytán teljesíthette volna a 
nemzetnek azon atalános óhaját, hogy a magyar 
ezredekben magyar tisztek alkalmaztassanak. (Hall-
jiűi! Nem értjük !) Jól tudjuk, hogy a magyar ifjú
ság látván, hogy a német elemnek és más betola
kodó idegeneknek adatik az elsőség, a katonai pá
lyától önként visszavonult. Mihelyt a magyar 
ezredekben magyar tisztek alkalmaztatnak, mind
járt más lesz a lelkesültség. Hanem ezt egyedül a 
Ltidoviceum megnyitásával lehetne elérni; ez eset-

19 
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ben úgy vélem, a tanuló ifjúság nagy része oda 
fog tódulni, és be fogja bizonyítani azt , hogy a 
szabadság, melyben született, csak karját, akaratát 
edzette meg, és hogy életét és vérét hazájáért, ki
rályáért lelkesülve föláldozni kész. Hol oly rende
letek, minő a budai hadparancsnokság által kibo
csáttatott, bírnak az elvek megállapítására befo
lyással, ott a tetterő nem tenyész, mert az csak a 
szabadság éltető levegőjében érik meg. (Ma
radjon !) 

Stefanidesz Henrik: T. ház! Nekem csak 
egy csekély észrevételem van ezen tizedik pontra 
nézve. Az mondatik benne: „hogy a kiállítandó 
ujonczok egyedül magyar ezredekbe sozoztassanak. 
Nem ellenzi azonban az ország," stb. „Ország" 
helyett azt kívánnám , hogy mondassék : „or
szággyűlés." (Maradjon az eredeti szerkezei!) 

P a p p Z s i g m o n d : Én azt gondolom, a mikor 
az ország nem ellenzi, akkor az országgyűlés sem 
fogja ellenezni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy hozzá tétes
sék: „gyűlés"? (Nem kell!) Tehát a tizedik pont is 
változatlanul marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat 11-dik és 12-dik pontját, mely egyenkint elfogad-
tatik.) 

E l n ö k : Most az egész szerkezet úgy, a mint 
a módositásokkal kiegészítve összeállittatott, még 
egyszer föl fog olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az elfo
gadott szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet úgy, mint 
azt a jegyző úr most fölolvasta, elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva a javaslat, mint a ház hatá
rozata, elfogadtatván, nincs egyéb hátra ,minthogy 
a jegyzőkönyv hitelesittetvén, ezen határozat a 
mélt. főrendekkel közöltessék. E határozat átadá
sával Ráday László gr. jegyző bizatik meg. 

BÓniS S á m u e l : Jó l enne , ha e határozatot 
még ma át akarjuk küldeni a főrendekhez, az ülést 
fél órára fölfüggeszteni és a jegyzőkönyvet azonnal 
hitelesíteni. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s : Ma nincs ülésök a méltósá
gos főrendeknek. (Fölkiáltások: Csak hitelesítsük még
is ma!) 

E l n ö k : Minden esetre czélszerűbb lesz, mert 
ha a jegyzőkönyv ma hitelesíttetik , fölöslegessé 
válik a holnapi ülés. (Helyeslés.) Tehát fél órára 

i fölfüggesztem az ülést. 
(Fél órai szünet midva:) 

A jegyző úr föl fogja olvasni a hitelesítendő 
\ jegyzőkönyvet. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Még fontos és igen nevezetes tárgyak 
fognak tárgyalás alá kerülni, mihelyt annyira meg
érnek, hogy a tárgyalási napot lehessen kitűzni. 

V a d n a y LajOS: Nekem a fölolvasott jegy
zőkönyvre egy észrevételem van. Abban ugyanis 
Tisza Kálmán módositványáról az mondatik, hogy 
a ház többsége által fogadtatott e l ; nézetem szerint 
pedig e pont igy lenne szerkesztendő: „A ház ál
tal elfogadtatott," mert egyhangúlag fogadtuk el. 

Báday László gr. jegyző: Egyhangúlag 
nem fogadtatott e l , mert a szavazáskor a szélső 
bal oldalon többen ülve maradtak, a jegyzőkönyv
ben pedig az elfogadás módjának a házszabályok 

i értelmében meg kell említtetnie. (Maradjon a szer
kezet !) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés napja a szokott 
módon fog tudtul adatni a tisztelt képviselő 
uraknak. 

A kérvényi bizottság tagjait kérem, méltóz
tassanak az ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik d. e. lli/i órakor. 
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\jJLf JJL« \fJKOZÍÍ1L.\XU^ L ÍJL ÍJUÖ 

1867. april 5-dikén 

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

T á r g y a i : Bemuíattatnak : Bottka Tivadar megbízó levele ; Kún Kocsárd gr., Tisza Lajos, Torma Károly, Széli József, 
Ráday Gedeon gr. és Kubicza Pál lemondása képviselői á l lasakról ; Ürmös község kérvénye elfoglalt erdei visszaadásaért: A.-Cser-
náton községé az 1854-diki birodalmi kölesönbe fizetett részletei megtérítéséért; Illosvay Rezsőé Munkács vára átalakí tása, magyar 
vadászezredek állitása és saját alkalmazása i r án t , -Kába Illésé s társaié regale-jogaik kárpót lásaér t ; Tót-Aradács községé kincstári 
-uradalmi részlet megvásárolhatása i r án t ; Hubay Gusztávé a* vidéki színészet s színészi nyugdíjintézet ügyében ; Dobozy Ferenczé a 
tokaji, hid i r án t ; Bedő Lajos ,,Az alkotmány káté ja" czimü könyvecskéje ügyében ; Katona Györgyé a veszprémi Katona Józsefféle 
alapítvány ügyében ; Korányi Károly védirata a Pelegrin testvérek vádja ellenében ; Szénássy Sándor kérvénye elmaradt honvédi 
havidija kifizetése i r án t ; Vidák Józsefnéé cs. k. hatóságok által elfoglalt szijgyártó készletei megtérítése i r án t ; Bátek János és Rózáé 
perök elintézése i rán t ; tnrzaremetei munkásoké segélyért ; Szent-Lörincz s más baranyai községeké a maradványföldi kamatok elen
gedéséért ; a szatmár-németi gör. kath. egyházíagok panasza oroszositó lelkészük el len; Szentes város tiltakozása egy februárban 
beadott kérvény ellen s kérelme úrbéri kárpótlásért ; Várjon Gábor kórvénye fia elhelyezése és saját dija kifizetése iránt. Gséry Lajos 
feltételesen igazoltatik. A főrendek üzeuik, hogy a közös ügyek s az ujonezozás föltételei tárgyában a képviselőház határozatait 
magokévá tették. Kiss Bálint kérvényei a Nemzeti Múzeumban tett fáradozásai megjutalmazása iránt ajánlással áttétetnek a miniszté
riumhoz. A kormány jelenti , hogy a vallásbeli egyenjogúság .iránt, honosítási törvényjavaslattal egyetemben, még a jelen ülésszak 
alatt előterjesztést fog t enn i ; a hűbéri jogviszonyok rendezése tárgyában, a mennyiben nem szorosan a polgári törvénykönyvbe tar
toznának, szintén mielőbb külön törvényjavaslat előterjesztését igéri. Bemutattatik Berzeviczy Tivadar törvényjavaslata az udvartel
kek iránt . A lugosi románok gyűlésének betiltása iránti kérdésre a kormány a legközelebbi ülésben igér válaszolni. Benyujtatik 
Kovách László háznagy javaslata a képviselőház kezelési költségei i ránt . A horvát ügy tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István. Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért,. Miké Imre gr.; később Eötvös József b. 

A ülés kezdődik d. e. 11 '/2 órakor. 

B l l lÖk : A jegyzőkönyvet fogja vezetni Ocs-
vay Ferecz jegyző úr, a szólókat Tóth Vilmos úr 
jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesítve 
levén, új hitelesítés szükségtelen. 

Bottka Tivadar , Barsmegye aranyosmaróti 
kerületében megválasztott képviselő, bemutatta 
megbízó levelét. Az igazoló bizottsághoz utasit-
tatik. 

Kxin Kocsárd gr., o felsége által Hunyadme-
gye főispánjának neveztetvén ki. képviselőállásá
ról lemond. Hunyadmegye központi bizottsága uj 
választás eszközlésére fog fölszólittatni. Tisza La
jos, Biharmegye főispánjává levén ő felsége által 
kinevezve, képviselői állásáról szintén lemond. Bi
harmegye központi bizottsága uj választás eszköz
lésére elnökileg szintén fölszólítandó. Hasonlóké
pen: Torma Károly, Belső-Szolnokmegye főispán
jának, Széli József, Vasmegye főispáni helytartójá
nak, Eáday Gedeon gr., a Jász és Kunkerüleíek 
főkapitányának. Kubicza Pál. Trenesénmegye fő
ispánjának levén ő felsége által kinevezve, képvi
selői állásukról lemondanak. Ennélfogva Belső-
Szolnok-, Vas- és Trencsénmegyék, úgyszintén a 

Jász- s Kunkerületek központi bizottságai uj vá
lasztások eszközlésére fognak elnökileg fölszó
littatni. 

Felső-fehérmegyebeli Ürmös község volt úr
béres lakosai a földesuraság által elfoglalt erdeik 
birtokába való visszahelyezésüket kérik eszkö
zöltetni. 

Alsó-Csemáton községének elöljárói az 1854-
dik évi önkéntes birodalmi kölcsön két részlete fe
jében befizetett 800 frtot 5°/0 kamattal együtt 
visszafizettetni, vagy róla az államkölcsönkötvényt 
kérik kiadatni. 

Illosvay Rezső, beregmegyei illosvai lakos, 
Munkács várának stratégiai szempontból az éjszaki 
határokat fedező erödképen leendő fölhasználtatá-
sát, magyar vadászezredek alakítását s végre sa
já t alkalmaztatását kéri eszközöltetni. 

Hunyadmegyei Rozskán községbeli lakos 
Kába Illés és társai, Nopcsa Ferencz b. főispán ál
tal regale-jogaik gyakorlatában szenvedett sérel
meket panaszolván, orvoslásért esedeznek. 

Torontálmegyei Tót-Aradácz községe lakosai 
az eleméri vagy más szomszéd kincstári uradalom 
egy részének általok örök áron leendő megvételét 
jutányosán kieszközöltetni kérik. 

Hubay Gusztáv színigazgató a magyar vidéki 
színészet ügyét rendeztetni s szülészeti nyugdíj-in
tézetet alapíttatni kér. 

Dobozy Ferencz szabolcsmegyei birtokos, 
19* 
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több község nevében, a Tokaj melletti közlekedési i 
tiszai hídnak mielőbbi felépíttetését kéri elren- I 
deltetni. 

Bedő Lajos, kunhegyesi lakos, „A magyar al
kotmány kátéja" czimű könyvecskéjét a népisko
lákban használat végett országos költségen besze
reztetni kéri. 

Katona György, veszprémi polgár, a veszp
rémi főtisztelendő' káptalant a bemutatott legföl-
sőbb királyi nyilt parancsnál fogva a néhai Ka
tona József-féle 40 ezer forintnyi kegyalapitvány- | 
nak kamatokkal együtti helyreállítására kéri kö-
teleztetni. 

Korányi Károly, kassai ügyvéd , a Pelegrin 
testvérek által f. é. marcz. 23-kán benyújtott mél
tatlan vádakra 11 darab okmánynyal támogatott 
vádiratát figyelembe vétetni s becsületbeli sérel
mét orvosoltatni kéri. 

Dr. Szénássy Sándor, volt honvéd-huszár-ez-
redbeli főorvos és budai lakos, az 1849-dik évi 
aug. havi, még fizetetlen 112 ft 30 kr pengő hadi-
illetó'sége kifizetését kéri kieszközöltetni. 

Özv. Vidák Józsefné, pesti lakos, az 1849-dik 
évben a cs. kir. katonai hatóságok által kifizetés 
Ígéretével átvett hadfölszerelési szíjgyártó készle
tének 3941 f t52kr t tevő, mindeddig fizetetlen árát 
kamataival együtt részére kieszközöltetni kéri. 

Bátek János és Róza, sárosmegyei Zboró köz
ségi lakosok, Grádl Kristóf ellen indított, s Ö" fel
sége által a m. k. udv. kanczelláriához átvizsgálás 
végett utasitott peröket végleg elintéztetni kérik. 

A turjaremetei kincstári vasgyár munkásai 
e gyár eladatása által keresetök elvesztését pana
szolván , a munkaképtelenek nyugdíjaztatását, a 
munkaképesekneknek pedig máshol alkalmaztatá
sát kérik foganatosítani. 

Szent-Ló'rincz s több baranyamegyei község 
elöljárói az úrbéri maradványföldek után követelt 
kamatok fizetését elengedtetni kérik. 

A szatmár-németi görög kath. románajku egy
házközség tagjai Bocskay Antal lelkészök eloro-
szositó törekvését panaszolván, e visszaélést meg
szüntetni s őt állomásáról elmozdittatni kérik. 

Szentes város közönsége az úrbéri kárpótlás 
ügyében február hóban beadott kérvény ellen, 
mint a melyről semmi tudomása sincs, tiltakozván, 
ez alkalommal kéri az örök áron megvett uri jogok
nak s megváltott úrbéri tartozásoknak az 1848-ki 
9. t. ez. értelmében teljes kárpótoltatását. 

Várjon Gábor rozsnyói ügyvéd a katonanö-
veldébenlevő Lajos fiának a gyalogsági tiszti aka
démiába leendő díjmentes fölvételét kéri eszkö
zöltetni. 

Ugyanő Kassa városában viselt tanácsnoki 
hivatala után járó s visszatartott díjának kifizeté
sét kéri elrendeltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak át. 

Hosszú József képviselő úr igazolási jelen
tést tesz. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, Cséry Lajos, Tolnamegye 
szakcsi kerületében megválasztott képviselőt illetőleg, 
A bizottság a szabályszerű 30 nap fentartása mellett 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát Cséry 
Lajos a szabályszerű 30 napi határidő fentartása 
mellett igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

Ifj. Ráday Gedeon gr., a felsőház jegyzője, 
két üzenetet fog a mélt. főrendek részéről beadni. 

Ifj. Ráday Gegeon gr. jegyző (a háznagy 
által bevezetve, az elnöki szék elé áll) : Mélt. elnök! 
mélyen tisztelt ház! A magyar országgyűlés kép
viselőházának ugy a közös ügyek, mint az ujoncz-
kiállitáshoz kötött föltételek tárgyában hozott ha
tározatait a főrendiház f. hó 3-kán és 4-kén tartott 
üléseiben minden módosítás nélkül egyhangúlag 
elfogadta. Meg vagyok bizva az ezen megállapo
dásokról szóló jegyzőkönyvi kivonatokat tisztelet
tel átnyújtani. (Éljen!) 

E l n ö k : A két rendbeli jegyzőkönyvi kivonat 
azonnal fel fog olvastatni. 

OcSVay Ferencz j e g y z ő (olvassa a főrendi
ház üzenetét a közös ügyek és az ujonczkiállitás tár
gyában.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Kiss Bálint akad. festesz egy folyamodást 

nyújtott be a képviselőházhoz, melyben kérte, 
hogy követelései adassanak meg. A t. ház azt 
a kérvényi bizottsághoz utasította, s midőn a kér
vényi bizottság referálta, azt méltóztatott rendelni, 
hogy a közintézetek tárgyában kiküldött bizottság 
adjon e tárgyban jelentést: ezen jelentés most el
készült, s Várady Gábor úr föl fogja olvasni. 

Várady Gábor előadó (olvassa a közintéze-
tek tárgyában kiküldött bizottság jelentését, Kiss Bálint 
a Magyar Nemz. Múzeum képtári őrének két rendbeli 
folyamodványa tárgyában, melyekben Kiss Bálint 
1844-tbí 1861-ig a múzeumi képtárban saját költsé
gén és sok fáradsággal eszközlött szolgálataiért jutal
mazást kér. Továbbá az 1861-től 1866 végéig, mint 
a képtár öve, dijért folyamodik, harmadszor a képek 
kijavítására fordított 4666 forintnak visszatérítését, 
és végre állandó évi alkalmaztatást kér. A bizottság a 
kérvényezőnek 1844-töl 1861-ig véghez vitt hü szolgá
latainak némi elismeréséül 2000 forint átalányt, 
1861-től 1866-ig képtári ör minőségében tett szolgá
lataiért évenkint 600, tehát összesen 8600 forintot, a 
képek kijavítására fordított költségei fejében pedig 
4666 forintot vél az országos pénztárból utalványo-
zandónak. A bizottság véyre folyamodónak további 
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alkalmaztatását illető kérvényét a bélügyminiszter 
figyelmébe véli ajánlandónak.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Szentkirályi Mór: T. ház! Én úgy fogom 
föl ez egész folyamodást, mint a mely akkor került 
a ház elé, mikor a ház még nem rendelkezett köz
igazgatási orgánumokkal. E folyamodás egész 
tárgya közigazgatási és nem törvényhozási: én 
tehát azon nézetben vagyok, hogy e kórvény a 
közigazgatás útjára lenne vezetendő. Ott vannak 
az indokok, melyek a folyamodó által előhozattak ; 
ott vannak az indokok, melyek előadattak a bi
zottság által: ezek a közigazgatási minisztérium 
által megfontoltatván, ezen az úton fognak elintéz
tetni. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : Magam is azon vélemény
ben vagyok, hogy e kérdés a közigazgatás terére 
tartozik. Azonban miután a kérvény a házhoz ada
tott be, az rá véleményt mondhat és ajánlhatja az 
ügyet az illető minisztériumnak. Ez nem szokatlan 
dolog. Ennélfogva nekem az a véleményem, hogy 
e kérvény a ház ajánlásával tétessék át az illető 
minisztériumhoz. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Bónis kép
viselő úr indítványát ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva 
Kiss Bálint akadémiai festesz úr kérvénye ajánlás
sal áttétetik az illető minisztériumhoz. 

Tisza Kálmán képviselő úr két rendbeli in-
terpellátiót intézett a minisztériumhoz: egyiket a 
vallás ügyében, a másikat az úrbéri természetű 
kérdések tárgyában. Horvát igazságú gyminiszter 
úr ez interpellatiókra válaszolni kivan. (Halljuk !) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A márczius 26-dikán tartott ülésben Ti
sza Kálmán képviselő úr a kormányhoz a követ
kező interpellátiót intézte: „Szándékozik-e a mi
nisztérium a különböző hitfelekezetek egymás és 
az állam iránti viszonyainak a jogegyenlőség alap
ján való megoldására és a hűbéri természetű vi
szonyok rendezésére nézve még ezen év folytán 
törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé?" 

Ezen interpellatióra van szerencsém a kor
mány nevében a következő választ adni. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

A mi különösen az interpellátió első tárgyát 
képezi, a kormány szándoka egy átalános honosi-
tási törvényjavaslattal együtt a vallásegyenlőség és 
vallásfelekezetbeliek egyenlő" politikai joggyakorlata 
iránt még a jelen törvényhozási szak alatt javasla
tot terjeszteni a ház elé. (Helyeslés.) 

A mi az interpellátió másik tárgyát illeti: 
azon hűbéri jogviszonyokat illetőleg, melyek az 
úrbéri birtokszabályozásokkal állanak kapcsolat
ban, és a melyekre nézve a megoldás elvei és az 

eljárás módja már meg vannak állapítva, a kor
mány két teendőt lát maga előtt. (Halljuk!) 

Először az érvényben levő elvek és eljárási 
szabályzat fölött őrködni ; és másodszor ezek 
megőrzése mellett a megváltást a hitel közvetítése 
által elősegiteni. (Helyeslés.) 

Ez utóbbi tekintetében, t. i. a megváltás kér
désében, a kormány törekedni fog, mihelyest hal
mozott teendői engedik, külön törvényjavaslatot 
tenni le a ház asztalára. 

A többi hűbéri jogviszonyok, mefyek rende
zése nem áll kapcsolatban az úrbéri birtokszabá
lyozásokkal, egy részben a polgári törvénykönyv 
körébe tartoznak, és ezek csak az uj polgári tör
vénykönyv megállapításával nyerhetnek megol
dást, a mi minden esetre hosszasabb időt igényel. 

A mennyiben azonban ezen hűhéri jogviszo
nyok nem tartoznának szorosan a polgári törvény
könyv tárgyai közé, a kormány hajlandó már ko
rábban is külön törvényjavaslatokat tenni le a ház 
asztalára; de az időpontot e pillanatban még nem 
képes meghatározni. 

A tárgy fontosságánál fogva egyébiránt a 
kormány nem tarthatja föladatának könnyen fél
remagyarázható ígéreteket tenni, és csak annak ki
jelentésére szorítkozik, hogy a viszonyok tanul
mányozása és az adatok egybegyűjtése után a 
megoldás oly gyakorlati módját fogja javaslatba 
hozni, mely a hűbéri jogviszonyok végleges ren
dezését a tulajdonjog sérelme nélkül (Helyeslés) 
elősegítse és megkönnyítse. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A mi az igen tisz
telt igaz ságügy miniszter úr által adott választ illeti, 
elsőben is az első tárgyra vonatkozólag én ugyan 
részemről óhajtottam volna, hogy a t. miniszter úr 
és illetőg a minisztérium kapcsolatba nem hozva 
más törvényhozási teendőkkel nyilatkozott volna 
e tárgyban; azonban miután én is tudom, hogy 
honosítási törvényre is szükségünk van, a nyilat
kozatot igy is elfogadom, remélve, hogy még ezen 
évben e nagy fontosságú kérdés ezen utón is meg fog 
oldatni. A mi a másodikat illeti, én is látom nagy 
fontosságát azon tárgyaknak, és nem szándékom 
a minisztérium irányában oly nyomást gyakorolni, 
hogy őt már ma egy határidő kitűzésére fölszó
lítsam ; de igen természetesen, miután határidő 
nincs kitűzve, részemről is kénytelen vagyok ma
gamnak föntartani, hogy ha a dolgot véleményem 
szerint nagyon haladni látnám, ismét szóba hozhas
sam* e tárgyat. (Helyeslés.) 

B e r z e v i c z y T i v a d a r : Az igazságügyi mi
niszter úr előterjesztése folytán vagyok bátor arra 
figyelmeztetni a t. házat, hogy vannak némely 
viszonyok, melyek nagy hasonlatosságban vannak 
a feudális viszonyokkal, noha valóban nem azok, 
és melyek a tulajdon iránt legnagyobb kíméletet 



150 CXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Ápril 5. 1867.) 

kivannak. Ezekre nézve vagyok bátor egy törvény
javaslatot a t. ház elé terjeszteni és azt figyelmébe 
ajánlani. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a fórvény
javaslatot *). 

Bernáth Zs igmond : Tisztelt ház! Én igény
telen véleményem szerint azt hiszem, hogy mivel 
épen e perczben tette az igazságügyi miniszter úr 
a háznak azon ígéretet, hogy e tárgyban ügye-
kezni fog a kormány törvényjavaslatot mielőbb 
előterjeszteni, a miben a t. ház meg is nyugodott, 
s bele is kellett, hogy nyugodjék: azt tartom, 
hogy nem lehet mást tennünk, mint kimondanunk, 
hogy a mennyiben az igazságügy miniszter e tör
vényjavaslatnak hasznát veheti, az hozzá tétes
sék át. 

P a p p Zsigmond : T. ház ! Elismerem, hogy 
az igazságügyrniniszter úr hasznát veheti a tör
vényjavaslatnak ; de nem vagyok abban a véle
ményében, hogy egy vagy más képviselőnek ne 
volna joga törvényjavaslatot tenni. Ennélfogva in
dítvány ózom, hogy nyomassék ki s annak idejé
ben tűzessék ki tárgyalásra. 

E l n ö k : Nem tudom tisztán kivenni, mit, ki
van a t. ház: hogy az igazságiigyminiszter úrhoz 
tétessék át ? vagy azt, hogy kinyomassák ? 

BÓnis S á m u e l : Vélekedésem az, hogy a 
szabályoknak mindenesetre eleget kell tenni: azért 
nyomassuk ki ezen törvényjavaslatot, azután a ház 
határozzon fölötte. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ki fog nyomatni a tör
vényjavaslat. 

Most Babes képviselő úr kíván interpellátiót 
tenni. 

Babes V i n c z e : Miután a belügyminiszter 
úr, mint látom, nincs jelen, kénytelen vagyok kér
désemet elhalasztani. (Halljuk! Fölkiáltások: Jelen 
van a minisztérium !) A. t. ház engedelmével bátor 
leszek a belügyminiszter úrhoz egy alázatos kér
dést intézni s kegyes fölvilágositását igénybe venni 
egy oly esetre nézve, a mely számos hazafi kedé
lyekben aggályokat szül. Tudvalevőleg a mióta 
hazánkban az alkotmányos élet visszaállítása s a 
municipiumok újjászervezése elhatároztatott, majd 
minden megj'ében látjuk, hogy az értelmiség, ne
vezetesen pedig a megyei bizottsági tagok össze
gyülekeznek s tanácskozásokat tartanak, főleg a 
tisztnjitások körül követendő eljárás fölött. Ilyféle 
tanácskozásokat láttunk nem régen Pest megyében 
is , nevezetesen a megyeház nagy teremében, és 
épen a bizottsági tagok részéről, a nélkül, hogy 
valaki által a tanácskozások megakadályoztattak 
volna, s az eredményről értesítve valánk a napi 
lapok hasábjain. Hasonló tanácskozmányokat ösz-

*) Lásd az Irományok 81-dik számát. 

szehivtak Krassómegye középponti román intelli
gensei, és pedig múlt hó 14-dik napjára, és ezen 
tanácskozások tartása nem csak hírlapok utján 
kihirdettetett, de sőt fölöslegül az illetékes megyei 
hatóságnak be is jelentetett jó ideje korán. Össze
gyűlt számos intelligens és számos megyei bizott
sági t ag ; a belügyminiszter úr azonban egy már-
czius 13-dikán kelt távirati sürgöny által ezen 
gyülekezet tartását betiltotta, és — mint a megyei 
igazgató vagyis adminisztrátor közléséből kive
hető — oly nyilatkozattal, hogy a megyei bizott
sági tagoknak se egészben, se részben össze
gyűlni és tanácskozni szabadságukban nem áll, 
(Mozgás) természetesen magántanáeskozásokra. 
Hasztalan volt a gyülekezet részéről választott és 
fölhatalmazott főtisztelendő Nagy Mihály kanonok 
által szintén távsürgöny utján a belügyminiszté
riumhoz tett remonstrátió; hasztalan volt azon ké
relem, hogy engedtessék meg a gyülekezet tar
tása : mert a belügyi miniszter fentartotta tilalmát: 
sőt a megyei igazgató tovább is ment, és egy kör
levelet bocsátott ki a megyei járási főnökökhöz, 
melyben felelősség terhe alatt meghagyta nekik, 
hogy bármiféle gyülekezeteket megakadályozza
nak . így azon gyülekezet nem is tartatottmeg. Én, 
t.ház, a kormánynak ezen eljárását föl nem fogha
tom, és azt összeegyeztetni nem tudom se a fenálló 
törvényekkel, se a törvényes szokással; és midőn 
az illetők ezen esetet egy román hirlap által kihir
dették, hozzá tették, hogy a kormány ezen eljárása 
emlékezetükbe hozza a legborzasztóbb absolutismus 
korszakát. Tekintettel pedig a több más megyében 
naponkint tartatni szokott gyülekezetekre, fölsó
hajtanak, hogy úgy látszik, miszerint honunkban 
quod uni jnstum, alteri non aequum esset debet. 
(Fölkiáltások: Nem áll!) Világos ebből, hogy ezen 
kormányi eljárás oly aggályokat szül, főleg a 
nem magyarajku polgárokban, melyek alkotmá
nyos kifejlődésünkre nézve csak károsak lehetnek ; 
és ezen indokból bátorságot vettem magamnak a 
t. belügyminiszter úrhoz azon kérésemet intézni, 
méltóztatnék erre az esetre és illetőleg ezen kér
désre a kellő fölvilágosítást adni , nevezetesen pe
dig a fölizgatott kedélyek megnyugtatására szol
gáló kegyes választ adni. Mert ón, t. ház, föl sem 
tehetem, hogy a magyar kormány szándékában 
lenne az ily magángyülekezeteket, nevezetesen pe
dig a megyei bizottsági tag-ok részéről akár mikép 
megakadályoztatni. 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügy i min i sz 
ter: Á kormány föntartja magának ezen interpel-
látióra — melyet egyébiránt igen óhajott volna 
concrét kérdés alakjában előadatni — a legköze
lebbi ülésben választ nyújtani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kováclí László képviselő és háznagy 
úr a képviselőház kezelési költségeinek leszállítása 
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és rendezése tárgyában beadott egy irott véleményt. 
Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy ez kinyomas
sák és szétosztassák? vagy pedig véleményadás 
végett a költségvetési bizottsághoz utasittassék ? 
{Fölkiáltások: A költségvetési bizottsághoz!) Ennél-

" fogva véleményadás végett a költségvetési bizott
sághoz tétetik át. 

E l n ö k : A mai ülésnek legnevezetesebb és 
legfontosabb tárgya a horvát kérdés tárgyalása 

napjának kitűzése. Az országos bizottságnak je
lentése már ki van nyomatva s a t. ház tagjai kö
zött szétosztva. Kern tudom, eltalálom-e a t. ház 
véleményét, ha tárgyalási napul a jövő hét első 
napját, vagyis a hétfői napot hozom javaslatba? 
(Helyeslés.) Ennélfogva a jövő' hét első napján, 
hétfőn fog tárgyalás alá vétetni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 
"» Az illés végződik d. u. 12 '/2 órakor. 

1867. april 8 dikán 

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

Tárgyai: Vay Lajos b., Faúr János, Csáky László gr., Csáky Albin gr., Eajner Pál, Szápáry Géza gr., Sztnreesáu yi 
Dáriusz, Ziehy-Ferraris Bódog gr., Kárász Benjámin, a minisztérium képviseló'tagjai, Ujfalussy Miklós, Hoílán Ernő és Fest Imre le
mondanak a képviselőségről. Bemutattatnak : Hudacsko György kérvénye orvosi fizetése iránt; Kiss János és társaié eladott jószá
gok árának kifizetése iránt; a debreczeni zeneegyleté Liszt koronázási miséje ügyében ; a Sipos Ferenez ügyében hozott kir. táblai 
ítéletek; Fries Lajos kérvénye 1848/9-beli veszteségei pótlása iránt; Zimándy • Ignáczé a Pálffy Mór gr. miatt szenvedett kára meg
térítéséért ; b. Seekendoríf Oszkárnéé bizonyos bünvizagálat foganatosítása iránt; Szenkovics Bogdánué s Benedek Lajosé bizonyos 
ítélet kiadása iránt; Ewa'Andrásé a przeniiszl-nagymihályi vasútnak Szerencs felé vezetése iránt; a csetneki uradalombeli 17 hely
ségé erdőbirtoklásuk törvénj^ általi megerősítése iránt. A kormány fele a lugosi románok gyűlésének betiltása miatt hozzá intézett 
kérdésre. Kérdés intéztetik a kormányhoz, szándékszik-e még ez ülésszak alatt törvényjavaslatot előterjeszteni a magyarországi szer
bek ügyében? Bottka Tivadar fóltételesen igazoltatik. A horvát kérdés napirendre kerülvén, beinutattatnak Ghyczy Kálmán és Deák 
Ferenez határozati javaflatai. A költségvető bizottság kiegészittetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos vezeti, a szólani kívá
nók neveit Tóth Vilmos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa az april 6-
dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vay Lajos b. ő felsége által Borsod
megye főispánjává neveztetvén ki, képviselői állá
sáról lemond. Faúr János, mint krassómegyei fő
ispán, Csáky László gr., mint nyitramegyei főis
pán, Csáky Albin gr., mint szepesmegyei főispán, 
Rajner Pál, mint barsmegyei főispán, Szápáry Gé
za gr., mint zalamegyei főispán, Szmreesányi Dá
riusz , mint árvamegyei főispán, Ziehy-Ferraris 
Bódog gr., mint győrmegyei főispán, Kárász Ben

jámin, mint csongrádmegyei főispán, képviselői ál
lásukról lemondanak. Az illető középponti bizott
ság-ok uj választások eszközlése végett föl fognak 
szólittatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Eötvös József b. ok
tatásügyi miniszter! (Halljuk !) 

Eötvös József b. vallás és oktatásügyi 
m in i sz ter: At.házf. évi január 12-dikei ülésében, 
midőn Kálóczy Lajos és Perczel Béla képviselő 
urak a háznak lemondásukat kinyilatkoztatták, 
azon oknál fogva, mert idő közben kormányi hiva
talokat vállaltak el, és igy választóiknak alkalmat 
akarnak nyújtani arra, hogy alkotmányos jogukat 
újból gyakorolhassák: a t. ház határozatilag ki
mondotta, hogy hasonló eljárást vár mindazon 
képviselőtől, a ki megválasztása után a kormány 
kinevezésétől függő hivatalt vállal el. A t. háznak 
ezen határozata, szó szerinti éi"telemben, szorosan a 
minisztérium tagjaira nézve nem kötelező, miután 
hivatalaik nem kormányi kinevezéstől függenek, és 
a kormány óhajtotta volna, hogy ezen fontos kér
dés törvény által intéztessék el, és mint Angliában, 
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lígy nálunk is azon hivatalok jelöltessenek ki, me
lyek a képviselői állással össze nem egyeztethetők. 
De miután a kormánynak meggyőződése az, hogy 
az alkotmányos életnek egészséges kifejlődése at
tól függ, hogy a törvényhozó test nem csak min
den illetéktelen befolyás, de annak még szinétőlis 
biztosittassék {Helyeslés), én a kormány azon tag
jainak nevében, kik szerencsések e t. háznak tagjai 
lehetni, ezennel lemondásunkat jelentem be ; beje
lentem, hogy magunkat uj választás alá fogjuk bo
csátani. {Helyeslés.) 

Egyet vagyok még bátor a kormány nevé
ben kérni a t. háztól: ez az, méltóztassanak elha
tározni, hogy miután megtörténhetik, miszerint oly 
időszakban, midőn a ház nincs együtt, egyes kép
viselők hasonló állásba jöhetnek, a ház t. elnöke föl-
hatalmaztassék arra, hogy ez esetben az ily képvi
selők lemondását, elfogadhassa és az uj választá
sokra a szükséges rendeléseket megtehesse. (Ata-
lános helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről is, t. ház, 
elismeréssel fogadom az igen t. minisztérium részé
ről tett kijelentést, melynél fogva képviselői állá
sáról ez alkalommal lemondását bejelentette ; és 
igen helyesnek tartom a t. oktatásügyi miniszter 
urnák azon előterjesztését is, hogy az idő közben 
történendő lemondásokra nézve az elnökség az uj vá
lasztások elrendelésére fölhatalmaztassék. Egyelő
terjesztésére a t. oktatásügyi miniszter urnák mégis 
mefnearvzést kívánok tenni; nem azért, mintha 
szándékom volna e részben vitatkozást támasztani 
a t. házban, hanem csak azon nézetemet akarom 
kijelenteni, miszerint én a háznak f. esztendei ja
nuár 12-én hozott határozatát azon értelemben ve
szem, hogy az jövő alkalmakkal is — hiszen a 
mostani esetről nincs is szó — azokra is alkalmaz
ható lesz, a kik miniszteri tárczákatvállalandanak: 
mert jövendő alkalmakkal minden miniszteri kine
vezés csak miniszteri ellenjegyzés mellett fog tör
ténhetni, ezt pedig én olyannak tartom, mely kor
mányi kinevezéssel egyértelmű. Mondom, nem 
akarok vitatkozást támasztani, de azon nézetemet 
mégis ki akartam fejezni, hogy én e részben a t. 
oktatásügyi miniszter úrral egyet nem értek, ha
nem azt hiszem, hogy a ház e végzését jövendő
ben is azon értelemben fogja magyarázni, melyet 
most előadni szerenesés voltam. (Ügy van! He
lyeslés.) 

Deák Ferencz : Tisztelt ház ' A jelen esetről 
természetesen nem lehet szó, miután a lemondás 
csakugyan megtörtént; hanem én, ki szintén részt 
vettem azon határozat hozatalában, kijelenteni, hogy 
én, e határozat terjedelmére nézve, a miniszter és más 
hivatalnok közt semmi különbséget nem tettem. 
(Ugy van!) Azon magyarázatra nézve, hogy ott a 
kormány kinevezésétől függő hivatalról van szó, 

a minisztert pedig nem a kormány nevezi ki, ha
nem az maga a kormány : bátor vagyok megje
gyezni, hogy a legtöbb hivatalnokot szintén ő fel
sége nevezi ki, a kormány előterjesztésére; (Ügy 
van!) a ratio legis pedig csakugyan olyan, mely 
a miniszterekre szintúgy, mint a többire alkalmaz
ható. Addig tehát, míg az országgyűlés törvény 
által el nem határozza, nem csak ezt a kérdést, ha
nem átalában a compatibilitási kérdést, a háznak 
múltkori végzését is, az ok ugyanazonosságánál 
fogva mind a miniszterekre, mind a többi hivatal
nokra egyaránt ki kell terjeszteni. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : A miniszteri lemondás következtében 
az illető választó kerületek uj választások eszköz
lése végett fognak fölszólittatni. Méltóztatik-e a t. 
ház beleegyezni abba, hogy midőn a ház nincs 
együtt, a beadott lemondások következtében az uj 
választások eszközléséről az elnökség intézkedhes
sek? (Atalános helyeslés.) Ennek folytán a minisz
ter urak lemondása következtében az illető köz
ponti bizottságok föl fognak szólittatni ujabb vá
lasztások eszközlésére; az iránt pedig, ha idő 
közben történnének lemondások, az elnökség ré
széről a szükséges intézkedések meg fognak té
tetni. (Helyeslés.) 

Újfalussy Miklós képviselő ttr ő felsége által 
Kővár vidéke főkapitányává neveztetvén ki, kép
viselői állásáról lemond. Ugy szintén HollánErnő 
és Fest Imre képviselő urak, államtitkárokká ne
veztetvén k i . képviselői állásukról lemondanak. 
Az illető középponti választmányok ujabb válasz
tások eszközlésére fognak fölszólittatni. 

A múlt ülés óta benyújtott irományokat, van 
szerencsém bemutatni. 

Hudacskó György, abaujmegyei járási volt 
tiszti orvos, méltatlanul visszatartott fizetésének 
utalványozását kéri eszközöltetni. 

Kiss János, szatmári ügyvéd, és társai, Makra 
és Bucztura részjószágoknak a magyar kii*, kamara 
által 1842-diki évben örök áron megvett eladási 
árából mai napig visszatartott 17,500 pengő forin
tot kamataival kifizettetni kérik. 

A debreczeni zeneegylet igazgató választmá
nya a Liszt Ferencz hazánkfia által készített „koro
názási mise" zeneszerzeménynek a koronázás alatti 
előadását kéri kieszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Sípos Ferencz képviselő a Beregmegye tör
vényszéke által ellene hozott, s a képviselőházhoz 
beküldött két rendbeli ítéleteket megsemmisítő ki
rályi itélő táblai ítéletet saját igazolása czéljából 
fölolvastatni és az állandó igazoló bizottsághoz át
tétetni kéri. 

Dinitrievics Milos jegyző (kezdi a bírói 
Ítéletet olvasni.) 
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Dedinszky József: Ez igazolási ügy lévén, 
az emiitett birói Ítélet fölolvasása nézetem szerint 
akkorra halasztaudó, mikor maga az igazolás kerül 
szőnyegre. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva áttétetik az állandó iga
zolási bizottsághoz. 

Frics Lajos, postai kiadó, az 184%-dik évi 
hadjáratban szenvedett vagyonbeli veszteségeit 
némi részben pótoltatni kéri. 

Zimándy Ignácz, áldozár és tanár, Pálfí'y Mór 
gr. volt helytartó eljárása által szenvedett 527 ft 
pénzbeli kárát megtéríttetni kéri. 

Báró Seckendorff Oszkárné, somogymegyei 
Tab községbeli birtokos, a Hecs Károly ügyvéd és 
társai ellen birói zártörési ügyben bíróilag már el
rendelt bünvizsgálatnak azonnali foganatba véte
lét kéri eszközöltetni. 

Özvegy Szenkovies Bogdánná és Benedek 
Lajos, mint árvagyámok, a dobokamegyei széki 
járási bíróságot a Tódorfy Bogdán által Szenkovies 
Bogdán ellen indított, 10,955 ft kártérítést köve
telő perben függőben tartott ítéletnek kiadatására 
kérik köteleztetni. 

Evva András, a hegyaljai városok választmá
nyi elnöke, berezeg Szujkovszky részére engedé
lyezett, Przemiszltó'l Homonnáu át Nagy-Mihá-
lyig építendő vasutat Nagy-Mihálytól nem Kassa, 
hanem Szerencs felé kéri vezettetni. 

A esetneki uradalomhoz tartozói 7 helységlako
sai az egyezkedés, sőt az 1773. évben kelt legfelsőbb 
rendelet által nekik jutott erdők bitoklásában ma
gokat törvényhozás utján is megerősíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! A múlt ülés alkalmával nem lehetvén je
len, Krassómegye szászkai választó kerülete kép
viselőjének hozzám, mint belügyminiszterhez inté
zett azon fölhívása folytán, mely szerint fölvilágo
sítást kér abbeli intézkedésemről, melylyel akras-
sói román értelmiség által szándékolt gyűlés tar
tását az akkor még ott működő főispáni helyettes 
által betiltattam : a kivánt fölvilágosítást követke
zőkben van szerencsém a t. ház elé terjeszteni. 
(Halljuk!) Az említett és a krassói román értelmiség 
által tervezett, de nem magán, nem is bizottsági 
tanácskozás, hanem nagyobbszerü népgyűlés alak
ját ölthető gyűlés tartásáról csakis annak előesté
jén értesülvén, azonnal távirati utón rendeletet in
téztem az ott működő főispán helyetteshez, hatá
rozottan kimondván, hogy „előleges bejelentés nél
kül nagyobbszerü gyűlések meg nem engedtetvén, 
a holnap tartatni szándékolt gyülekezet betiltandó 
— mert ilyen gyűlések semmi időszakban, alkot
mányos időszakban s 1848-ban sem engedtettek 
meg — azonban magán tanácskozmányok nem 
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akadály ozandók." (Helyeslés.) Ezek a távirat vilá
gos szavai. Ezek folytán még az nap, pár órával 
ezen rendeletem után, az ott tervezett tanácskoz-
mány élén álló Nagy Mihály kanonok úrtól érke
zett hozzám ismét egy távirat, mely ezen gyűlés 
tartására az engedélyt sürgette. 0 azonban rende
letemet vagy nem értette, vagy nem akarta érteni: 
mert azt nem mint a belügyminiszter rendeletét te-
kinté, hanem egyenesén a helytartótanács elnök
ségének tulajdonítá, mely akkori időben már nem 
is működött. Ennek folytán ismételve még egyszer 
rendeletet küldöttein, és ennek folytán az egybe
gyűlt bizottsági tagok egész nyugalommal szét is 

] oszlottak. Ha azon idő óta nem-magyar ajkú né-
! mely honfitársaink keblében némi aggály ok támad

tak, azt leginkább talán a román lapok nem helyes 
és ferde fölfogásának, vagy ezen ügynek egyesek 

í által történt fölmelegitésének tulajdonítom. (Élénk 
\ helyeslés.) Hasonlag intézkedtem és jártam el szám-
! talán, részint hivatalos jelentések, részint személyes 
j kérdések következtében, és mindannyiszor bele-
I nyugodtak az ország minden vidékeinek lakosai. 
| Az ország minden részeiben tartattak magánta-
1 nácskozások, részint magán helyeken, részint a 
i megyeházakban, minthogy ezek minden megye 
! lakosainak tulajdona; s tartattak e tanácskozások 
• az ország minden vidékein nemzetiségi különb-
I ség nélkül: különösen a Krassó tőszóm szédságá-
| ban levő Temesmegyében, és ott is nem-magyar 
| ajkú honpolgárok által, s a kormány részéről seni-
! mi nehézség sem tétetett; tartattak pedig Temes 

vármegyében épen három nappal a Krassóban 
| tervezett gyűlés után. E szerint azt hiszem, min

denki előtt világos, hogy a kormánynak e részben 
j a magántanácskozmányok megtartását megakadá
lyozni soha szándékában nem volt; és alig lehet 
valaki jogosítva föltenni a jelen kormányról, hogy 
akár kormányzati, akár közigazgatási, akár poli
tikai tekintetben különbséget óhajtana tenni bár
mily nemzetiségű és vallású polgárok között, 
(Elénk helyeslés) legföljebb tán csak Szászka kerü
letének érdemes képviselője, Babes Vincze úr, kinek 

I felszólalása, úgy hiszem, tán könnyen adhat bal-
j magyarázatokra alkalmat. (Elénk helyeslés) 

Babes V i n c z e : T. ház ! Én a mélyen tisz
telt belügyminiszter úr nyilatkozatával annyiban, 
a mennyiben tüzetesen és ünnepélyesen biztosítot
ta a házat arról, hogy a magán értekezleteket és 
tanácskozmányokat a megyebizottsági tagok ré
széről megakadályozni semmi tekintetben szándo-
ka nincsen a magyar kormánynak, annyiban, mon
dom, egészen meg vagyok elégedve és azt hálával 
veszem. Egyébiránt magam igazolására szükséges
nek tartom fölhozni, hogy a krassómegyei admini-
strátor közlése, mely világosan hivatkozik a belügy
miniszter távirat utján küldött sürgönyére, egészen 
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mást tartalmaz, és ez — legalább a mint ott zárjelek 
között idéztetik a román lapban — szóról szóra egé
szen így van: „327-dik sz. a. Krassómegye főis
páni helytartójától. F . hó 13-án kelt, ésezenpercz-
ben vett kegyelmes belügyi miniszter távirati ren
delet következtében, minthogy a municipiumok 
helyreállításának határideje a kormány által kitü-
zetni fog, ugyanazért azon ideig megj^ei bizott
ságoknak se egészben, se részben, de sőt azok tag
jainak, mint olyanoknak se, ezen irányban mű
ködni, vagy valami gyűlést tartani nem szabad." 
(Felkiáltások: Mint olyanoknak!) Ez így van szóról 
szóra, t. ház. Én magam, t .ház, bátor voltam meg
jegyezni azt, hogy föl nem teszem, de föl sem te
hetem, hogy a t. kormánynak szándokában volna 
megakadályozni az ily féle gyülekezetet; (Fölkiál
tások : De igen is azt mondotta,!) és minthogy aggá
lyok támadtak, épen az aggályok lecsillapítására 
voltam bátor az interpellátiót megtenni. Én azt hi
szem, hogy az aggályok a t. belügyminiszter nyi
latkozata által egészen el fognak oszlattatni, és 
ugyanazért azt mondom és ismétlem , hogy én 
ezen felvilágosítással vagy nyilatkozattal egészen 
megelégszem; ha félreértés történt, azt bizonyára 
a megyei kormányzó okozta. {Zaj.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A Babes Vincze 
képviselő úr által — nem tudom, melyik román lap
ból — fölolvasott sorok, ha kételkedtem volna is, újra 
meggyőznek arról, hogy a belügyminiszter úrnak 
igazsága van: mert azon sorokban is az van. hogy 
Krassómegye főispáni helyettese azt mondotta , 
miszerint a megyei bizottságoknak mint ilyenek
nek működése vagy gyűlése nem engedtetik meg ; 
már pedig nagy különbség van e között és a ma
gán tanácskozás között. (Elénk helyeslés) Igen he
lyesen tette a belügyi miniszter úr, hogy a gyűlést, 
s a bizottsági tagoknak mint olyanoknak hivatalos 
működését meg nem engedte; és nagyot hibázott 
volna, ha megengedte volna. (Helyeslés.) 

Mivel e tárgy fölmerült , lehetetlen ez 
alkalommal ki nem jelentenem azon óhajtá
somat, vajha magunk között, akkor, midőn a 
a törvényhozás terén működünk, ezen ünnepélyes 
szent helyen, legalább azokat a szabályokat tarta
nok meg interpellatióinkban is, melyeket a magán 
életben az illedelem parancsol. (Atalános helyeslés.) 
Mikor én valakitől fölvilágosítást kérek, nem feje
zem be a fölvilágositási kérést oly kifejezéssel, 
hogyp.o . „Ugy látszik, vagy úgy lehet, vagy meg
történhetik, vagy föl nem tehető, hogy az úr egyik 
iránt igazságos, a másik iránt ne legyen igazságos. 
vagy, hogy a mit az egyiknek megenged, a má
siknak megtiltsa." Erre akárki csak akkor volna 
jogosítva, ha a kért föl világosi tás után nem lehet 
megelégedve. De midőn a fölvilágosítást kérjük, 
már előre is ily kifejezést használni, még magántársa

ságban sem tartom illőnek. (Elénk helyeslés.) Meg va
gyok győződve, hogy se az atalános megnyug
tatásra, se a dolgok czélszerű kifejlődésére nem ve
zet az , ha mi itt, akár interpellatióinkban , akár 
egyébként oly módon járunk el, mint művelt tár
saságban nem járnánk el. (Elénk helyeslés.) 

Babes Vincze: T. ház! (Nagy zaj: Eláll!) 
Minthogy személyem van érintve, kötelességemnek 
tartom egy kis fölvilágosítást adni, mert úgy lát
szik, félreértés van az egész dologban. (Fölkiáltá-
sok: Nincs ! Mások: Halljuk !) 

Azon szavak, melyekre Deák Ferencz képvi
selőtársunk hivatkozik, nem az én szavaim, (Föl-
kiáltások : Hát kinek szavai ?) hanem idézett szavak: 
és pedig idézett szavai azoknak, kik ezen esetet a 
nyilvánossággal közlötték; azért idézett szavak, 
hogy legitimáljam föllépésemet, s megmutassam, 
hogy csakugyan aggályok, és pedig nehéz aggá
lyok támadtak. Csak azért idéztem e szavakat, és 
világosan ki is mondottam beszédem végén, hogy 
nem az én szavaim, és hozzá tettem azt is, hogy 
nem hiszem, hogy azok alaposak. Azért azt gondo
lom, hogy igen is állana mind az, ha én mondot
tam volna; hanem mondották azok. kik ott össze
gyülekeztek, kik közölték ez esetet. 

Szintoly félreértés van az administratori köz
lés tartalmára nézve: mert én nem hivatkoztam 
arra, nem interpelláltam a minisztériumot azért, 
hogy miért tiltotta meg a bizottság összejöttét? 
hanem azért, mert a végén világosan mondatik, 
hogy egyeseknek, egyes bizottsági tagoknak sem 
engedtetik ez meg. (Fölkiáltások: Nem igy van! 
Tessék csak fölolvasni!) A rendelet igy szól: „a me
gyei bizottságinak, se egészben, se részben, de sőt 
azok tagjainak, mint olyanoknak se." (Fölkiáltások: 
Tehát azt mondja: mint olyanoknak!) Én,t.ház, azt tar
tom, hogy a mennyi működött eddig a megyében, 
mind mint bizottsági tag működött, s meg vagyok 
győződve, hogy midőn itt a megyeházban tanács-
kozmányt tartottak a pesti bizottsági tagok, ezt 
csak mint bizottsági tagok tartották. (Fölkiáltások: 
Nem áll!) Hivatkozhatom e részben a pestmegyei 
bizottsági tagoknak legújabban a hírlapok utján 
összehívott gyülekezeteire. (Fölkiáltások: Magán 
tanácskozmányra!) És Nagy kanonok, mint a bi
zottsági tagok fölhatalmazottja, világosan kimon
dotta, hogy a bizottsági tagok magán tanácskoz
mán yt szándékoznak tartani. 

Tudom, hogy bár kinek is lehet szemrehá
nyásokat tenni; de én ez alkalommal csak azt aka
rom legitimálni, hogy oly adatok alapján tettem 
interpellatiómat, a melyek állanak és a melyekért 
felelek, s ha félreértés történt, ennek nem én va
gyok az oka, hanem az ottani administrator, és én 
a belügyminiszter úr fölviíágositásával tökéletesen 
meg vagyok elégedve. 
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. E l n ö k : A t. ház a belügyminiszter úr nyi
latkozatát tudomásul veszi. 

B r a n o v a c s k y I s t v á n : Tisztelt képviselő
ház ! Engedelmet kérek arra , hogy a tisztelt mi
nisztériumhoz egy kérdést intézhessek. 

De mielőtt ezt tenném, előre kell bocsátanom 
s a multakból a képviselőház élő emlékezetébe 
hoznom azt, hogy a szerb nemzetnek azon ré
sze , a mely Zsigmond magyar király idejétől 
fogva 1690-dik évig, különösen pedig azon 40 
ezernyi család, a mely I-ső Lipót német császár s 
magyar király által együttes védelem miatt a tö
rök ellenség dühösködése ellen fölkelésre föl-
szólittatván, ő felségével e részben eleve kikötött 
nemzetközi alku mellett, régi hónából ide Ma
gyarországba átköltözött j (Szólót halk szava miatt 
alig érteni) és a mely az emiitett „pactum eonven-
tuni" folytán jelentékeny kiváltságos levelekkel s 
több kivételes kiváltságos jogokkal kegyelmesen 
fölruháztatván, itt ezen engedmények ára fejében, 
századokon keresztül, vérével s vagyonával a 
fejedelmeknek s a magyar hazának áldozva, béke 
s háború idején fényes katonai szolgálatokat tett, 
mondom, hogy ezen g. n. e. szertartású szerb nem
zet része a magyar törvényhozás által az 179°/, : 
27-dik törvényczikk erejénél fogva államjoggal 
megajándékoztatott; egyszersmind a clerusra, egy
házra, iskolára s alapítványokra vonatkozó önren
delkezési jogon kivül mind azon kiváltságos jo
gok és ügyek is, a melyek az ország alapai-
kotmányával nem állanak ellentétben, s a melye
ket az időben maga ő felsége, az e végre fenállott 
udvari illyrkanczellaria által kirekesztőleg igazgatott 
s intézgetett, érvényeseknek ismertettek ugyan, de 
ezen jogok s ügyek közül a leglényegesebbek,-a 
melyek t. i. leginkább a szerbek politikai s nemzeti 
életére vonatkoznak , mind ekkoráig tüzetesen se 
nem tárgyaltattak országgyülésileg, se azoknak az 
ország alapalkotmányával öszhangzásba hozatala 
meg nem kisértetett. Mely oknál fogva, de még 
azért is, mert már azelőtt, 1748-ban a szerb lako
sok legnagyobb száma a katonai állásból provim 
cziális lábra lévén állítva, s ekkép az akkori föl
desúri s megyei köz törvényhatóságoknak alá
vetve, ezen kérdéses kiváltságos kivételek a gya
korlati életbe eddig nem is jöhettek; és igy a fö-
lebb emiitett átköltözésnek összes föltételei mai 
napig* nem teljesíttettek a korona részéről, hanem, 
miután csakhamar azután, t. i. 17 92 ben a fentebb 
emiitett udvari illyr kanczellaria nem csak, de a leg
utóbbi időben a fentebb dicsért privilégiumok foly
tában létrehozott szerb vajdaság is meg lettek volna 
szüntetve: ő felsége a mostani fejedelem a g. n. e. 
szertartású szerb honfiak megnyugtatására 1861-
dik évben szerb nemzeti congressust összehívni, és 
azt atyai indulatából arra fölszólítani méltóztatott, 

hogy a többször érintett kegyelmes privilégiumo
kon alapult jogos igényeit s kivánahnait, valamint 
ezek általa szükségeseknek tartandó biztositéka 
föltételeit is formulázza, e részben javaslatot te
gyen, s e munkálatát mind magának ő felségének 
belügyminisztere által, mind pedig a magyar ud
vari kanczelláriának is terjeszsze elő; a mi csak
ugyan azon évi april hó 20-dikán meg is történt 
oly alázatos kéréssel, méltóztatnék ő felsége ezen 
kérdéses javaslatban jobbágyi hódolattal előadot
takat kegyelmesen helybenhagyni, és tárgyalás, 
elfogadás, s a törvényekbe czikkelyeztetés vé
gett, királyi előteijesztvény alakjában a magyar 
országgyűléssel közöltetni. Ezen kérésnek az lett 
eredménye,hogy ő felsége 1861-diki június hóban 
a magyar országgyűléshez intézett kegyelmes le
iratában már is megígérni méltóztatott, hogy — 
mihelyest az évi kegyelmes trónbeszédében fölho
zott közös ügyek elintézve, s azon akadályok, me
lyek ő felsége, a király megkoronáztatásának útjá
ban vannak, el leendenek hárítva, s az ország azon 
állapotba lesz visszahelyezve, hogy koronás feje
delmével érvényesen törvényt alkothasson — a 
szerb congressusnak fenébb emiitett munkála
tát királyi előtérj esztvényképen , további mű
ködés végett , az országgyűlés elé kegyelme
sen hozatni fogja. (Fölkiáltások : Nem értjük!) 
Végre , miután jelenleg nem csak az ország 
alkotmánya, de a magyar felelős kormány is visz-
sza vannak állítva, de a fentebbi föltételnek is a 
t. képviselőház részéről már is elég van téve • sőt 
a király ő felsége megkoronáztatásának is legkö-
zelebben öremmel nézünk elébe: nézetem szerint, 
most mi sem áll útjában annak, hogy a kérdéses 
szerb eongressusi munkálat, e fölötti törvény hoza
tala végett, a t. minisztérium által még ezen or
szággyűlésnek ez évi ülésszakában kir. előterjeszt-
vény alakjában a t. képviselőház elé hozassék. 

Ily körülményekben én, többi szerb képviselő
társaim nevében is, küldőink iránti kötelességünk 
teljesítéséül, bátor vagyok a t. minisztériumhoz e 
kérdést intézni: 

Szándékozik-e a t. miniszerium az 1861-dik 
évi szerb congressusnak, kiváltságos jogigényeket 
s ezek biztositéka föltételeit formulázó munkálatára, 
nézve, e fölötti törvény hozatala végett, még ezen 
országgyűlés ez évi szaka alatt a t. képviselőház
hoz királyi előtérjesztvényt vagy javaslatot be
nyújtani, vagy nem? (Fölkiáltások: Nem értettük!) 

Ezen tisztelettel tett interpellatiót lesz szeren
csém Írásban a ház ssztalára letenni. 

Beri láth Zsigmond: Nem értettük az interpel
latiót. Méltóztassék tehát hangosabban fölolvasni. 

B r a n o v a c s k y I s tván : Az interpellatió ek
ként hangzik. (Fölolvassa.) 

Deák FerenCZ : Tisztelt ház! Nem tudom, a 
20* 
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minisztérium van-e azon állapotban, hogy ezen in
terpellatióra felelni tudjon; de azt tudom, hogy én 
nem vagyok azon állapotban, hogy akár az inter
pellátiót, akár a minisztérium valószínű válaszát 
megértsem : mert az interpellatió oly hosszú és oly 
módon van motiválva . hogy az igazán bővebb 
combinatiót kíván. Ha emlékem nem csal, e tárgyra 
vonatkozó munkálat már adatott be a házhoz; az 
a ház előtt fekszik, és akár terjeszt a minisztérium 
ez iránt javaslatot a ház elé, akár nem, e munká
latot fölvenni mindig hatalmában ál l : akkor, ha a 
minisztérium nem terjeszt ez iránt javaslatot a ház 
elé, akármelyik közülünk indítványozhatja annak 
fölvételét; ha pedig a minisztérium teszi ezt, an
nál jobb. Hogy azonban ezen interpellatióban mi 
van, akkor fogjuk megérteni, ha az kinyomatván, 
elolvashatjuk, s a minisztérium szintén akkor érti 
meg, ha azt írásban láthatja. Hihetőleg akkor fog 
felelni, ha talán most nincs azon állapotban, hogy 
azonnal felelhessen. 

Átalában a háznak gondoskodni kellene jö
vőre az interpellatió módjának szabályozásáról: 
mert az egész világon sehol sincs az a szokás, hogy 
mikor valami más tárgyról kezdünk tanáeskozní, 
fölálljon valaki, és egy 4-dik és 5-dik tárgyra nézve 
intézhessen interpellátiót, azt hosszasan motiválva, 
és arra tüstént feleletet várva. 

Mi legyen azon szabály, a meíylyel az inter-
pellátiókat — melyeket elzárni soha sem szabad — 
szabályozni kellend, arról most kora volna szólni; 
hanem ha ismét összeülünk, bizonyosan fog az in-
terpellálásszabályozásának módja indítványoztatni: 
mert annak mostani módja csak zavarba vezetne. 

Méltóztassék tehát az interpellátiót a minisz
tériumnak kiadni; sőt nagyon szeretném, ha mind
annyiunknak nyomtatásban kiadatnék, hogy meg
értsük ágy az interpellátiót, mint az arra majd 
adandó feleletet. {Helyeslés.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: A 
minisztérium csak akkor lesz azon állapotban, hogy 
az interpellatióra felelhessen, ha azt elolvashatja. 
Most csak ismételhetem azt, a mit Pest belváros 
nagyérdemű képviselője Deák Ferencz úr mondott, 
hogy a minisztérium nem érzi magát azon hely
zetben, hogy egy ily hosszú interpellatióra, mely
ben annyi sok foglaltatik, rögtön felelhessen. 

E l n ö k : Ennélfogva a beadott interpellatió 
átadatik a minisztériumnak, és egyszersmind ki 
fog nyomatni, hogy a t. házban kiosztassék. 

BÓniS S á m u e l : Én szükségesnek tartanám, 
hogy ne csak az interpellatió, hanem motivatiója 
is nyomassák ki, mivel maga az interpellatió nem 
hosszú, hanem a motivatió. Tehát mind a kettőt 
szükségesnek tartom kinyomatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az itt beadott irományokban nem 

| csak az interpellatió , hanem a motivatió is ben 
J van; ennélfogva az egész ki fog nyomatni. *) 

Hoszszu József képviselő úr jelentést fog ten-
I ni egy igazolási esetről. 

HOSZSZU JÓZSef e lőadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Botka Tivadar Barsmegye aranyos-
maróti kerületében képviselővé történt választásáról, 
A bizottság a 30 napi idő fentartása mellett a megvá
lasztott képviselőt igazolandónak véli. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az igazoló bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk.') Tehát Botka Ti
vadar, a 30 napi idő fentartása mellett, igazoltatik. 

A t. háza mai napra tűzte ki a horvát ügy 
tárgyalását. Azt hiszem, mindenek előtt az orszá
gos bizottság jelentését kell fölolvasni, azután kö
vetkeznék a horvát bizottsági tagok által az ülések 
utolsó pillanatában beadott memoranduma; végre 
a két határozati javaslat, Azt hiszem, mindenek
előtt az országos bizottság- jelentését kell fölolvas
ni, azután jön a sor az utóbbi kettőre. 

Deák Ferencz : T. ház ! A bizottság jelenté
sét mindenesetre czélszerii lesz fölolvastatni. Annak 
több mellékletei vannak, melyek szintén a jelen
téssel együtt ki vannak nyomtatva. Miután ezeket 
mind ismerjük, talán fölolvasottaknak is vehetjük; 
(Helyeslés) hanem a két küldöttség tanácskozásának 
utolsó pillanatában a horvát küldöttség egy nagy ter
jedelmű utolsó nyilatkozatot adott be horvát nyelven. 
Ok kénytelenek voltak haza sietni, mert a háború 
küszöbön állott; a fiumei és egy dalmátiai tag na
gyon kivánt már haza jutni. Azt mondotta a kül
döttség, hogy e nagy terjedelmű nyilatkozásuk 
nagyrészt polemiaszerü és a multakra vonatkozik: 
hanem kivonták azon pontokat, melyek a jelen 
kérdésre tartoznak, s külön adták át; mi lefordíttat
tuk, tárgyaltuk és feleltünk is rá. Azonban nekünk 
is be kellett adnunk jelentésünket; mert az ország
gyűlés elnapolása küszöbön volt; a jelentés mellé 
tehát nem tehettük ezen utolsó nyilatkozatnak for
dítását. Ezen utolsó nyilatkozatot, mely már most 
fordításban megvan, most mindenesetre föl kell ol
vasni, mert a küldöttség jegyzője azt utólag adta 
át az elnök úrnak, mint a jelentéshez tartozót. Azt 
gondolom tehát, hogy ezt olvassuk föl, minthogy 
az eddig kinyomatva még nem lévén, a ház arról 
semmit sem tud. Ha ezt fölolvastuk, akkor én ré
szemről egy határozati javaslatot adok be, mel yet 
egyébiránt most is is átnyújthatok. (Átadja a ház
nagynak.) Ezen határozati javaslatot a horvát ügy
re nézve , mely, az előleg megállapitandókra 
vonatkozik, azután tárgyalás alá vehetjük. Én, azt 
tekintve, hogy az országgyűlésnek igen kevés az 
ideje, mert a megyék helyreállításának tekintetéből 
a mielőbbi elnapolást sürgetik, hogy tehát időt nyer-

*) Lásd az Irományok 82-dik számát. 
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jünk, határozati javaslatomat előre átadtam a t. képviselő urak között ki fognak osztatni. Tárgya
elnök urnák; v a ház jóváhagyásának reményében lásukat, azt hiszem, a holnapi napra lehetne kitüz-
annak kinyomatásáról már intézkedett is. Ú g y ni ? (Helyeslés.) 
hallom, hogy egy más határozati javaslat szintén Tóth Vilmos és Ráday Lász ló gr . j e g y 
átadatott az elnök urnák, és annak kinyomatásá- j ZÖk (váltakozva fölolvassák a horvát küldöttség utolsó 
ról is már gondoskodva van. Én tehát ezúttal | válasziratát.) 
mindjárt beadom határozati javaslatomat, és ha a j E l n ö k : Ezen most fölolvasott beadvány ki 
jelentés utolsó nyilatkozatát elolvastuk, akkor azt, i fog nyomatni és a maga idején a t. ház tagjai közt 
valamint a másik határozati javaslatot is, ki lehet j kiosztatni*). Most föl fognak olvastatni a tegnap 
tűzni a tárgyalásra; ezen tárgyalást pedig előbb ! este beadott határozati javaslatok, azon sor szerint, 
kezdjük meg. (Helyeslés. Fölkiáltások: Holnap!) I melyben beadattak. 

Gliyczy K á l m á n : T. ház! Az előadottak! Ráday Lász ló gr . j e g y z ő {fölolvassa Ghyczy 
nyomán részemről csak azt vagyok bátor kijelen- , Kálmán és Deák Ferencz határozati javaslatait.) 
teni, hogy én is már a tegnapi napon egy határo- | E l n ö k : A már nagy részben kiosztott hatá-
zati javaslatot átadtam a t. elnök urnák, amelyet j rozati javaslatok fölött a tárgyalást a holnap 10 
azon határozati javaslattal együtt, a melyet Pest | órakor megnyíló ülésben kezdjük meg. 
belváros t. képviselője a ház elé fog terjeszteni, ; A t. ház költségvetési bizottságának két tagja 
kérek hasonlóképen a ház elé terjesztetni, kinyo- hiányzik: kivánja-e a t. ház, hogy szavazati czédu-
matni és tárgyalás alá vétetni. (Helyeslés.) lék adassanak be e két tagra nézve? vagy pedig 

E l n ö k : Ezen két rendbeli határozati javas- ajánlat utján válaszszunk? (Ajánlat utján!) Én tehát 
latokat tegnap este vettem és a t. ház reménylett ajánlom Orczy Béla b, és Beniczky Gyula képvi-
jóváhagyása mellett intézkedtem, hogy azok ki- selő urakat. Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
nyomassanak; (Helyeslés) ki is vannak már nyom- Méltóztassanak a nemzetiségi kérdésben ki-
va és le vannak téve a ház irodájában*). Ha a t. küldött nagy választmány tagjai rövid tanácsko-
ház bele egyezik, azonnal az ülés eloszlatása után. zás végett itt maradni. 
(Most mindjárt!) ezen határozati javaslatok a t. Az ülés végződik d. u. 12 y2 órakor. 

*) Lásd az Irományok 83. és 84-dik számát. *) Lásd az Irományok 85-dik számát. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Bemutattatnak: Véesey József b. és Grecző János lemondása a képviselőségről; Dcrekasy András, Antal János és 
Hanka Ignáez kérvényei 1 8 4 s

9 béli követeléseik teljesítése iránt; Tiszúcz mezővárosé az 1854-beli államkölcsön fejében követelt fize
tés alóli fölmentés iránt; zsily völgyi birtokosoké kőszéntelepeik visszaadása iránt; Borbély Ferenczó 184s/9-béli követelése teljesí
tése iránt; OcsÖd község volt úrbéreseinek panasza a kir. tábla ellen ; Szilágyi Antalné kérvénye segélyért; Ághó községé a zelizi 
uradalom birtokviszonyainak rendezése iránt; Várhegyi Luizáé bárói rangja törvénybe igtatása iránt. A horvát ügy tárgyalás alá 
vétetvén, Deák Ferencz határozati javaslata elfogadtatik. Domaniezky Boldizsár lemondása a képviselőségről bejelentetik. A ház 
ülései május elejéig elnapoltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Mikó Imre gr., Wenckheim. 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 72 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ráday László gr. jegyző úr fogja vezetni; a szóla

ni kívánók neveit Tóth Vilmos jegyző úr fogja je
gyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele-
sittetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa az april 
8-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Nekem a jegyző
könyv egy pontjára vari csekély észrevételem, azon 
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pontra t. i.,mely a miniszter urak által követi állá
sukról való lemondást foglalja magában. (Halljuk!) 
Ezen pontban — az előterjesztésben — foglalta
tik Eötvös József b. miniszter űr előadása úgy. a 
mint az itt történt, és ez nézetem szerint is helye
sen van: mert a tényeknek úgy kell a jegyző
könyvekbe bevezettetni, a mint történnek; a ha
tározatra nézve azonban azon észrevételem van, 
hogy a ház a miniszter uraknak lemondását a 
háznak f. é. januárul2-én hozott végzésének értel
mében fogadta el. Óhajtanám azért, hogy ezen né
hány szó a határozathoz a jegyzőkönyben hozzá
tétessék. (Helyeslés.) 

DimitricviCS MilOS j e g y z ő (ujolag fölolvas
sa a jegyzőkönyvnek a miniszteri előterjesztést magá
ban foglaló pontját, melynek vége így szól: „kijelent
vén egyúttal, hogy a fónebbi határozat az ok ugyan
azonossága miatt addig is, mig az országgyűlés az in
kompatibilitás kérdését törvényhozás utján el nem in
tézné, minden kinevezéstől függő hivatalnokra és e sze
rint a miniszterekre is alkalmazandó leszen." Fölkiál
tások: Helyesen van szerkesztve!) 

Ghyczy K á l m á n : Bocsánatot kérek! A zaj
ban nem hallottam jól a fölolvasást, s igy előter
jesztésem téves volt. 

E l n ö k : Vécsey József b. szabolcsi főispánná 
neveztetvén ki, képviselői állásáról lemond. Ennek 
következtében Szatmármegye központi választmá
nya ujabb választás eszközlésére fölszólittatik. 

Gecző János miniszteri osztálytitkárrá lévén 
kinevezve, képviselői állásáról szintén lemond. A 
esikszeredai központi választmány ujabb választás 
eszközlésére fölszólittatik. 

Az idő közben beérkezett irományokat van 
szerencsém a t. háznak bemutatni. 

Derekasy András, csongrádmegyei szentesi 
lakos, az 184%-dik évi hadjárat alatt a ma
gyar kincstár részére kiállított fölszerelési munkái
ért járó 1611 ft 48 kr. p . pénzbeli követelésének 
utalványoztatását kéri eszközöltetni. 

Antal János és Hanka Ignácz, szentesi lako
sok, az 184%-dik évi hadjáratban a magyar 
kincstár részére beszolgált fölszerelési munkákért 
járó 2583 ft 12 kr p. pénzbeli követelésüket kérik 
kifizettetni. 

Grömörmegyebeli Tiszócz mezőváros elöljárói 
az 1854-dik évi önkéntes álíamkölcsönbó'l méltat
lanul követelt 1145 ft ld% kr hátraléknak behaj
tása alól a községet fölmentetni kérik. 

Hnnyadmegye zsilyvölgyi birtokosai az el
múlt absolut rendszer alatt jogtalanul elvett kő
széntelepeik birtokába való visszahelyeztetésöket 
kérik kieszközöltetni. 

Borbély Ferencz, pesti szűcsmester, az 184 8/9-
dik évi hadjárat alatt a kormánynak átszolgálta

tott csákók dija fejében 3258 ft 40 krnyi követe
lését kamataival együtt megtéríttetni kéri. 

Békésmegyei Öcsöd község volt úrbéresei úr
béri pörükben a kir. itélő tábla által okozott sérel
müket orvosoltatni kérik. 

Néhai Szilágyi Antal volt honvéd-százados 
özvegye, kiskorú gyermekeire való tekintetből, se
gélyezést kér. 

Barsmegyebeli Aghó község elöljárói a zelizi 
uradalomnak birtokviszonyait kérik elintéztetni. 

Özvegy Várhegyiné, született Scherempergi 
és Eattstadti Gráf Luiza, az 1836-dik évi 47-dik 
t. czikk 2-dik szakaszát folyamodó bárói rangjá
nak megemlítésével kéri bővíttetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

E l n ö k : Napirenden van azon határozati ja
vaslatok tárgyalása, melyek a horvát ügyben be
adattak. Először is a beadás sora szerint föl fognak 
olvastatni. 

B á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (fölolvassa Ghy
czy Kálmán, azután Deák Ferencz határozati javas
latát*). 

Deák FerenCZ: T. ház! Az általam indítvá
nyozott határozati javaslat indokolására igen keve
set fogok szólni; hiszen e dolog ugy is már eléggé 
ismeretes a ház előtt. 

Az országgyűlés mindig buzgón óhajtotta, 
hogy minden fenforgó kérdés Horvátország- és Ma
gyarország közt békés utón kiegyenlittessék. A 
két ország küldöttsége e tárgyban tanácskozott, 
beadta javaslatát, melyből a t. ház látja, hogy igen 
sok pontra nézve egyezkedés nem történhetett. De 
van egy pont, és pedig igen lényeges pont, melyre 
nézve mind a két rész ugyanazon véleményben 
volt , t. i. hogy Horvát- , Dalmát- és Tót
országok szintén a magyar koronához tartoznak. 
Ok küldöttségileg kijelentették, de országgyűlés ok 
is kimondotta a közös koronázás szükségét; ki
mondotta, hogy Magyarország koronájának összes 
országai együtt lesznek képviselve, midőn mások 
irányábankellképviseltetniök;sőt kimondották aztis, 
hogy az u. n. közösügyekre nézve szintén közös kép
viseletet óhajtanak. Az egyezkedés természete hozza 
magával azt, hogy ha több pontokból állnak a 
kérdések, és azok egy része, vagy egy-két fontos 
pontja fölött megvan elvileg az egyezkedés, ne 
függesztessék föl annak végrehajtása a többi pon
toktól, ha ez lehetséges. 

Én tehát határozati javaslatomban ezen szem
pontból kiindulva, czélszerünek láttam, hogy ezen 
közöttünk közösen elismert alapelv tettleg is végre
hajtassák, azaz, hogy Horvátország fölszólittassék, 
miszerint a közelebbi koronázáshoz képviselőket 

*) Lásd az Irományok 83. és 84-dik számát. 
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küldjönamagyar országgyűléshez aránylagos szám
ban azon módon, a mint ő jónak látja. Hiszen ezt 
már föliratainkban is kimondottuk. Itt az ő képvi
selőik jogosítva legyenek a koronázási hitlevél fö
lött velünk együtt nem csak tanácskozni, hanem 
annak megállapításában közre is működni, és ezen 
koronázási hitlevél ne csak az összes korona al
kotmányos jogaira, hanem az egyes országok jo
gaira is kiterjesztessék és annak egy eredeti hiteles 
példánya nekik is kiadassék, Továbbá jogosítsák 
föl ezen képviselőket, hogy azon törvényeknek, 
melyek a közös ügyekre nézve szükségesek, vég 
megalkotásában itt képviseljék Horvát-, Dalmát-
és Tótországot. Kimondja a határozati javaslat azt 
is, hogy utóbbra is azon delegátiónál, mely Ma
gyarország koronáját képviseli, vagyis a paritás 
elvén megállapított magyar delegatiőnál, mint an
nak személy szerinti szavazattal biró tagjai, az ő 
képviselőik is jelen legyenek, és ezeket vagy ve
lünk együtt, vagy, ha jobbnak látják, ők magok 
válaszszák. A többi kérdésre nézve azt mondja a 
határozati javaslat: a mi különösen az autonómi
át illeti, mi az autonómiának minden gyakorlati
lag lehető terjedelmét készek vagyunk elfogadni; 
erre nézve tovább értekezhetünk. A területi épség
re pedig kijelentjük, hogy azon nézetekhez ragasz
kodunk, a melyeket ez iránt a mi küldöttségünk 
előadott. Ez rövid kivonata határozati javasla
tomnak. 

Igen természetes, hogy én az országra nézve 
nagyon szükséges, és mindenesetre nagy nyere
ségnek tartanám, ha Horvát-, Dalmát- és Tótor
szágnak a magyar korona egyéb országaival való 
összetartósága tettleg is életbe léphetne, sőt a ko
ronázásra ide küldenék képviselőiket; és ennek el
érésére ezélszerünek tartom azt, hogy oly módot 
javasoljunk, mely legtöbb kilátást nyújt a sikerre 
a nélkül, hogy az ország állása veszélyeztetnék. 

Azt hiszem, hogy az a mód, melyet javaslat
ba hoztam, azon lehető módok közül, melyeket én 
kivihetőknek tartok, kérdésen kivül tán legtöbb 
reménységet nyújthat arra nézve, és ha nem volna 
sikere, a hiba nem mirajtunk volna. Nem is látom, 
hogy határozati javaslatom elfogadása által az or
szág állása veszélyeztetve volna, sőt azt hiszem, 
hogy ha megszakadna valamely ok miatt a ki
egyenlítés ezen első lépése, a káros következések 
nagyobbak volnának. Azért hoztam indítványba 
ezen javaslatot, és kérem, méltóztassék azt tárgyal
ni, és ha lehet, elfogadni. (Élénk helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Senki sem óhajt
ja, inkább mint én, hogy azon testvéri viszony és 
kapcsolat, mely Magyar- és Horvátországok között 
sok század óta az idő változó viszontagságai 
között folyvást fenállott. a kor igényeihez átido
mítva mielőbb ismét visszaállittassék. Ezen kap-

I csolatnak ős régisége nézetem szerint bizonyítéka 
I annak, hogy az az államélet legerősebb alapján, 
j a jog és kölcsönös érdek alapján nyugszik. A jog

alap alatt azon közjogi elvet értem, mely szerint 
Magyar- és Horvátországok ugyanazon egy koro
na alkatú részei lévén , elválhatlanul összetartoz-

I nak, és ezen állásuknál fogva is állami életünk 
j fejlődését ösz hangzásban tartani utalva és kötelez-
j ve vannak. Ezen jogalap az államélet rendes 
j folyamában változhatlan ; de módozatai köl

csönös megegyezéssel megváltoztathatók; sőt az idők 
körülményei szerint, a viszonos jogok és érdekek 
kölcsönös tiszteletben tartásával megváltoztatan-
dók is : mert üdvös és állandó csak oly állami in
tézvén}- lehet, mely a létező jogalapon, az idő ko-

| ronkinti változó követelményeinek számba vételé
vel fejlesztetik ki. Nem lehet ennélfogva, t. ház, 
szándékom most, midőn az általam beadott határo-

í zati javaslatot indokolni kívánom, akár a legkö-
j zelebb, akár a régibb múlt idők történetébe visz-
j szatekintenem; nem lehet szándékom a közjogi elvek 

és állitások megvitatásába bocsátkozni; hanem meg 
lévén győződve arról, hogy ugyanazon okok, me
lyek a kapcsolatot Magyarország és Horvátország 
között annyi század alatt föntartották, ezen kap-

| csolatnak visszaállítását is eredményezni fogják: 
1 figyelmünket inkább azon gyakorlati eljárásra vé-
I lem fordiían dónak, melyen ezen kapcsolat kölcsö-
| nös megnyugtatással ismét visszaállittathatik. 

Ezen gyakorlati eljárást illetőleg, azon indit-
I vány, melyet beadni szerencsém volt, azon indit-

ványnyal, melyet Pest belvárosa érdemes képviselő
je beadott, több pontban megegyez, egy néme
lyekben azonban attól eltér. 

Megegyez a két indítvány mindazon pon
tokban, melyeket Pest belvárosa érdemes kép
viselője] határozati javaslatába változatlanul 
fölvett a horvátországi ügyekben kiküldött or
szágos küldöttség jelentéséből , melynek véle
ményét határozati javaslatomban én is egész ter
jedelmében elfogadtatni indítványozom. Szük
ségesnek tartom ezen pontokat bővebben fölemlíte
ni. Ilyen pont a többi között jelesül az, hogy Ma
gyarország királya, miután ugyanazon egy koro
názási ténynyel avattatik föl mind Magyarország, 
mind Horvát-, Dalmát- és Tótországok királyává, a 
közös országgyűlés által készítendő ugyanegy, de 
Horvátországnak is egy eredeti példányban ki
adandó koronázási hitlevéllel biztosítsa a magyar 
korona összes országainak, Magyarországnak és 
Horvát-, Dalmát- és Tótországoknak alkotmányos 
jogait. I ly pont az, mely szerint, a horvát ügyi kül
döttség véleményével megegyezőleg, kimondatik, 
hogy Magyarország joga valamint Muraközhöz, 
úgy Fiúméhoz is kétségtelen. Ily pont, úgy vélem, 
az is, hogy megadassék Horvátországnak, sajátlag 
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vett belügyeire s az ezekre vonatkozó költségve
tésre nézve, mind törvényhozási, mind kormány
zati tekintetben a teljes autonómia, melyet Hor
vátország állami élete fen tartásának nélkülözhetlen 
föltételéül tekint, s melyet, midőn ezen indokból 
kívántatik, a saját nemzeti élete fentartásaért lel
kesült, élethalál-harczra kész magyar nemzet meg 
nem tagadhat. Ily pont ezek fölött továbbá az, 
hogy egyenesen Horvátország országgyűlése hi
vassák meg Magyarország országgyűlésére, és 
ahhoz aránylagos számban önbelátása szerint vá
lasztandó követeket küldhessen. Ez eltérés az 
1848-dik évi 5-dik törvény czikktől, de megegyező 
azon testvéri szellemmel, melyet a magyar ország
gyűlés minden alkalommal, jelesen 1861-dik évi 
fölirataiban Horvátország iránt nyilvánított. A mél
tányosság érzetének kifolyása Horvátország irá
nyában azon tekintetben, hogy Horvátország, kö
veteinek jelenleg leendő megválasztásánál, saját je
lenlegi viszonyait is tekintetbe vehesse, s biza
lom nyilvánítás Horvátország iránt annyiban, 
hogy Horvátország követeinek aránylagos szá
mát maga kellően meg fogja tudni határozni. 
ily pont végre az, hogy Magyarország ország
gyűlése nyilatkoztassa ki, miszerint, ha Horvát
ország követeit ezen országgyűléshez küldendi, 
ebből ellene következtetést vonni nem fogunk. 
E nyilatkozat tanúsága a magyar országgyű
lés őszinte kiegyezési szándokának, de bizonyítéka 
egyszersmind azon meggyőződésnek is, hogy Hor
vátország ezen nagy horderejű nyilatkozatot a 
magyar korona összes országainak érdekében fogja 
csak fölhasználni. 

Ezek azon pontok, melyekre nézve a ház asz
talán fekvő két indítvány megegyez; de két nagy 
fontosságú kérdésre nézve e két indítvány egy
mástól eltér. 

Ezen kérdések egyike az. hogy Pest belvá
rosa érdemes képviselőjének indítványa szerint, a 
mennyiben a közös ügyek Magyarország és ő fel
sége többi országai közt delegatiók által lesznek 
elintézendők, Horvátország a magyar korona or
szágai delegatiójába küldendő képviselőit saját or
szággyűlésén maga külön választhassa. Ezen sza
bálynak megállapítását én részemről, ez idő sze
rint, nem fogadhatom el, és azt hiszem, elvbarátaim 
sem fogadhatják el. Mellőzöm, hogy mi a delega
tiók elvének elfogadásához átalában nem járulván, 
annak további gyakorlati alkalmazához sem nyújt
hatunk segédkezet. Nem akarom mondani, hogy 
nem lehetnek körülmények, melyekben megfonto
landó lesz, vajon' a magyar korona összes orszá
gaínak mi lenne inkább érdekében: az-e, hogy 
Horvátországnak delegátusai, annak a magyar or
szággyűlésen jelen leendő követeiből előre megha
tározandó aránylagos számban, a magyar ország

gyűlés által választassanak? vagy az, hogy vá
lasztassanak külön, Horvátország saját országgyü-
sén ? de most ez alkalommal ezen szabálynak meg
állapítását minden esetre idő előttinek tartom : {He
lyeslés a bal oldalon). mert a delegatió eszméjének 
elfogadása már országgyűlési határozattá lett 
ugyan, de törvénynyé még nem vált. Lehet, hogy 
az arra vonatkozó javaslat több módosításokon 
mehet keresztül. sőt végleg is megsemmisül
het még. Megtörténhetik például, hogy ő felsége 
többi országai delegátusaikat nem külön saját or
szággyűléseiken, hanem valamely közös ország-

i gyűlésen együtt választandják. Az ily módon, 
I ugyanazon egy politikai irányzat mellett, ugyan-
| azon egy szellemben választandó delegátusok bi

zonyosan öszhangzóbban. egyetértőbben fognak 
eljárni, mint a magyar korona országainak, ré
szint Pesten, részint Zágrábban különböző nézetek 

| és elvek befolyása alatt választandó képviselői; 
j (Helyeslés a bal oldalon) s a delegatió eszméje elfo-
I gadásának föltételéül kitűzött paritás elve ez eset-
| ben külalakjára nézve látszólag fen fog ugyan 
| tartatni, a valóságban azonban nem létezend. De 
| továbbá : Pest belvárosa nagyérdemű képvise-
j lőjenek indítványa szerint is vannak még több vi-
I szonyok, melyeknek részletei Magyar- és Horvát-
I ország között kölcsönös egyetértéssel elintézendők. 
\ Helyes-e. s Magyarország érdekében üdvös-e te-
| hát, hogy ezen viszonyoknak egyik főfontosságu 
| pontja a többiektől külön választva, előre állapit-
| tassék meg. előbb, mintsem a többiekre nézve 
' megállapodás történhetnék? Nem czélszerübb-e, 
; hogy mindezen viszonyok együtt véve, egyszerre 
| rendeztessenek, midőn a kölcsönös engedmények 
! s esetleges veszteségek biztosabban mérlegezhetők ? 

A másik része Pest belvárosa nagyérdemű 
| képviselője indítványának, a melyhez nem járul-
| hatok, s melyhez, úgy hiszem, elvbarátaim sem 
i járulhatnak, az, hogy a szerint egyedül csakHor-
I vátországnak országgyűlése szólítandó föl arra, 
S hogy a magyar országgyűléshez követeket küld
jön, az iránt pedig semmi említés nem tétetik, 
hogy e tekintetben Fiúméra nézve mi történjék. 

I Horvátország területét illetőleg Pest belvárosa 
I nagyérdemű képviselője is ragaszkodik inditvá-
I nyában a horvátügyi bizottság azon véleményé
hez, hogy Magyarországnak joga Fiúméhoz két
ségtelen. Nem vélhetem azért, hogy indítványá
nak azon értelme legyen, hogy, a horvát ország
gyűlésnek a magyar országgyűlésre leendő meg-
hivatása mellett, Fiume az országgyűlésre meg ne 
hivassék; de indítványának ily értelem tulajdonít
ható, s lehet, hogy fog is tulajdoníttatni. Ha ez 
megtörténik, akkor Fiume a magyar országgyülé-

i sen nem lesz képviselve, vagy képviselve lesz, a mi 
! még roszabb és hallatlan, a horvát országgyűlés 
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által, a mely vele mind érdekeire, mind törekvé
seire, mind rokon- és ellenszenveire nézve ellen
kezik ; s ez valamint az alkotmányosság elvével, s 
a képviseleti rendszer természetével meg nem 
egyeztethető: figy nem méltányolása azon rokon
szenvnek, melylyel Fiume Magyarországhoz mindig 
állandóan ragaszkodott. [Helyeslés.) Ha ez megtör
ténhetnék, ha Magyarország kezdeményezésével s 
megegyezésével megtörténhetnék, hogy Fiume a 
magyar országgyűlésen Horvátország által legyen 
képviselve: ez, hibásan bár, de úgy tekintethetnék, 
mint megtagadása Magyarország jogának Fiúmé
hoz, Magyarország részéről történő elismerésére 
magyar áztathatnék el azon törvénytelen tényle
ges állapot jogosultságának, mely szerint Fiume 
Horvátországban még most is bekeblezve tartatik; 
Magyarország jjedig ahhoz képest, a mint annak 
közvéleményét — s e tekintetben bátran el merem 
mondani, a csalódás veszélye nélkül — ismerem, 
ahhoz képest, a mint Fiúménak hu ragaszkodása 
megérdemli, kötelességünkké teszi azon jogaitól, 
melyekkel Fiúméhoz bir — mindamellett, hogy Hor
vátországnak nem csak jogait tisztelni, hanem ér
dekeit is mindig kész lesz kímélni s a lehetőségig 
kielégíteni — soha elállni nem fog. {Helyeslés) Nem 
mondom én azt, t. ház, hogy Magyarország, ha a 
törvényhozásban részvételre jogositottak meghi
vatván, az országgyűlésen megjelenni nem akarnak. 
e miatt közügyeit ne rendezhesse, ne koronázhasson, 
sőt az ellenkezőt állítom, mert képtelenségnek tarta
nám saját közügyeink rendezését azoknak megje
lenésétől fölfüggeszteni, kik megjelenni nem akar
nak ; (Helyeslés) de arról erősen meg vagyok győ
ződve, hogy a magyar országgyűlés mindaddig, 
inig' azok. kik a törvén vhozásban részesítve van-
nak, meg nem hivatnak, s meghivatván, s megje
lenni akarván, tényleg meg nem jelenhetnek, tör
vényesen legalább nem koronázhat, s igy törvényt 
sem alkothat. (Helyeslés.) Állítom pedig ezt külö
nösen Fiúméra nézve, nem csak azért, mert az 
1848-dik évi V. t. ez. s az ennél sokkal régibb, a 
60 évvel ezelőtt alkotott 1807-dik esztendei, sza
kadatlan folytonos gyakorlattal megerősített tör
vény Fiúménak a magyar országgyűlésen képvise
leti jogot ad, melytől törvénysértés nélkül meg nem 
fosztathatik ; hanem állitom különösen azért, mert 
a közös ügyek meghatározása s kezelése iránt, ezen 
országgyűlés alatt a királyi koronázás után szentesi
tett törvény a pragmatica sanetiónak ha nem módo
sítását, bizonyosan értelmezését foglalván magában, 
ezen törvénynek megalkotásánál* azon Fiúménak 
közvetlen képviselete nem hiányozhatik, mely a 
pragmatica sanctiót, úgy mint a monarchia bár
mely országa, maga önállóan közvetlenül fogadta 
el : s azért Fiúménak, és ezzel együtt a többi még 
meg nem hívott országrészeknek ezen országgyü-
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lésre mielőbb leendő meghívását annak idején, 
most mindjárt szorgalmazni5 az országgyűlés to
vábbi teendői rendes, törvényes folyamának bizto
sítása végett is, nélkülözhetlennek tartom. 

Ezek azon indokok, t. ház, melyek engem 
határozati javaslatomnak beadására inditottak. 
Szükségesnek véltein azokat kifejteni, hogy alapos 
voltuknak kimutatásával földeríthessem, miszerint 
indítványomnak ezélja legtávolabbról sem az. hogy 
gátul szolgáljon azon úgy saját magam, mint elv
barátaim őszinte óhajtása teljesítésének, hogy Ma
gyar- és Horvátországok között a kiegyezkedés 
kölcsönös megnyugvással mielőbb megtörténjék. 

Ha Horvátország tekinteteibe veszi , hogy 
történelmünk tanúsága szerint voltak köztünk már 
hajdan is tartós viszályok , melyek mindig Ma
gyarország közös országgyűlésén intéztettek el, és 
máshol jogérvényesen el sem intéztethetnek; ha 
tekintetbe veszi, hogy azon viszályok mindig tör
ténelmünknek legszomorúbb korszakait jelölők; 
ha tekintetbe veszi, hogy azon néhány eset is, 
melyben Horvátországnak saját belügyeire vonatko
zó jogai a magyar országgyűlésen megszorittattak, 
mindig saját megegyezésével, sőt ismételve hatá
rozott kívánságára történt; ha Horvátország bi
zalmat merítvén a magyar országgyűlésnek azon 
nyilatkozatából, hogy követei országgyűlésünkre 
leendő küldésének tényéből ellene következéseket 
vonni nem akar; s mindezek figyelembe vételével 
követeit országgyülésünkhez elküldi: én részemről 
meg vagyok győződve, hogy a két szabadságsze
rető, férfias jellemű, alkotmányos érzelmű nemzet 
képviselőinek személyes érintkezése, a létező aggo
dalmak nagy részét félreértésnek bizonyítván be, 
minden fenforgó viszonyoknak jog és igazság sze
rint, mind a két fél belenyugvásával eszközlendő 
rendezését a legbiztosabban fogja eredményezni. 

Mindezek folytán bátor vagyok a t. házat meg
kérni, hogy határozati javaslatomat elfogadni mél
tóztassék. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Szentk irá ly i Mór: T. ház ! Midőn én az 
előttünk fekvő két javaslatból azt fogadom el, me
lyet Pest belvárosa köztisztelettí képviselője tett le 
a ház asztalára: szavazatomat tisztán mint bizalmi 
szavazatot kívánom tekintetni, mint bizalmi sza
vazatot a felség irányában, a ki az alkotmányt 
helyreállította, és az ország területi épsége mellett, 
csak alig néhány nappal ezelőtt, oly erélyesen 
nyilatkozott; mint bizalmi szavazatot a miniszté
rium irányában, melyről hiszem, hogy azon ezer
nyi ezer nehézségeket, melyek e kérdést környezik, 
e határozattal ellátva, óvatos és tapintatos, de egy
szersmind erélyes eljárás mellett, el fogja hárítani, 
akként, hogy az ország közjava, az ország területi 
épsége csorbát ne szenvedjen, és Horvátországnak 
jogos és méltányos követelései is kielégíttessenek. 

21 
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Nekem is volnának aggodalmaim, t. ház; de 
elhallgatom azokat, mert meg vagyok győződve, 
hogy azoknak részletes eló'sorolása által több ro-
szat okoznék, mint a mennyi jót átalában ezen kér
désből reményleni lehet. (Helyeslés.) 

Szavazatom ekképeni indokolására okot Mi-
letics Szvetozár képviselő úr indítványa szolgálta
tott, melynek tárgyalását a t. ház a mostani alka
lomra tűzte ki. El akartam mondani azt, hogy mi
dőn én az emiitett javaslatot elfogadom, aztkorán-
sem teszem azon félelemből, mintha tartanék tőle, 
hogy Horvátország ellenkező esetben az 1848-diki 
eseményeket ismételni fogná, mint a t. indítvá
nyozó indítványának két utolsó sorában bennün
ket szokott modora szerint fenyegetett; sőt meg 
vagyok győződve, hogy horvát atyánkfiai, mielőtt 
hasonlót határoznának, komolyan megfontolnák 
azt, mit cselekesznek, mert igen jól tudják, hogy 
— Istennek hála — oly fejedelem ül a királyi 
székben, ki a reactiónak, ha ismert mestei-kedései 
által a birodalom újból alakulásának művét meg 
akarná zavarni, e törekvésében gátot vetni és 
saját müvét megvédeni képes is, akarja is. (Elénk 
helyeslés.) 

Ez utóbbiaknak, úgy látszik, korlátolt fölfo
gásai közé nem fér annak meggondolása soha, mit 
koczkáztatnak, és mit koezkáztatnak különösen 
napjainkban, midőn az események mozdonyszerü 
gyorsasággal következnek egymás után. Ha czél-
jokat elérik, bizony mondom nekik, nem Magyar
ország lesz az áldozat: mert Magyarország, ha nem 
is úgy mint magyar, mint ország mindig fen fog 
maradni. 

Legyünk ébren a reactió ellenében, azon re-
actió ellenében, mely Magyarországnak becsületes 
szövetkezését Ausztriával minden módon meggá
tolni iparkodik: meggátolni azért,mert régi elavult 
absolutisticus traditiói közül kibontakozni nem ké
pes és nem akar. Legyünk ébren itt Pesten, és le
gyenek ébren oda fen Bécsben. 

Es épen azért , mivel meg vagyok győ
ződve, hogy minisztériumunk ébren van, mivel 
elhiszem , hogy a mostani körülmények kö
zött azon határozat, melyet emiitettem, egyedül 

mely gyakorlatilag nem lehetetlen : ez ; 17. 

az ok, és egyedül ez az, mely által szavazatomat 
indokoltnak tekintetni akarom és melynél fogva 
Pest belvárosa t. képviselőjének előterjesztett indít
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

MiletiCS Szve tozár : Tisztelt ház! Napiren
den van egy kérdés, melyet én egy sarkkérdésnek 
s a fenforgó kiegyenlítési kérdések főpontjának 
tekintek, és pedig azért, mert az a közös ügyek 
éjszaki sarka és a szorosabb értelemben vett nem
zetiségi ügyek délsarka közt a kiegyenlítési egyen
lítőt képezi, melynek kedvező megoldásától függ, 

hogy az alkotmányos szabadság napja ezen egyen
lítőtől az összes nemzetek szabadságtavaszi föld
öve felé forduljon, és a magyar korona országai
nak alkotmányos önállósága tetőpontjához kö
zeledni ügj^ekezzék, a helyett, hogy a központosí
tás, legyen az akár unisticus, akár dualisticus, föld
övének őszi felhó'ibe tévedjen el, és a reaetió által 
óhajtott absorptió tetőpontjához, ha mindjárt más 
mint az eddigi alakban, törekedjék. 

Ezen kérdés sarkkérdés azért is, mert a sors 
úgy hozta magával, hogy annak kedvező vagy 
nem kedvező megoldása a ház szabad választásá
tól függ-. Ezen szabad választás folytán Magyar
ország s a tisztelt ház Hercules válaszútján áll. 
Az egyik ut a jelen, a pillanatnyi érdek, az erősza
koskodás útja; a másik ellenben a jövő, az igazság 
s a kiengesztelhető szabadság- útja. 

Az első utón áll a német Mephistopheles, ki 
önöknek — én azt jól tudom — javasolja, hogy 
ezt az utat kövessék, nem csak azért, hogy Ma
gyarország testén egy nyilt sebet fentartson, nem 
csak azért, hogy a példát akadályozza, hogy a 
többi úgynevezett nyugati országok országos ön
állóságukat megnyerjék, hanem azért is, hogy idő
vel ugyanazon joggal a területre, számra és más 
egyéb tényezőkre nézve kisebb részt a nagyobb
hoz, sőt maga Németországhoz kösse. 

Ez a kisértet útja, mely a nap gyönyörűsé
geit nyújtja, hogy a jövő áldásaitól megfoszszon. 

A másik utón az örök igazság és szabadság 
védangyala áll, ki azt mondja, hogy a keleti or
szágok s Európa keleti nemzetei csupán testvéri 
egyetértés s egyenjogositás által küzdhetik ki és 
tarthatják meg Európa nagy államai és nemzetei 
közt nemzeti oszlótokét, külső függetlenségöket és 
belső önállóságukat, nem különben alkotmányi 
szabadságukat. 

ház! Választása Magyarország 
határozni, még pedig nagyobb 

mérvben határozni, mint a közös ügyek fölötti ha-
tározványa, mert a háznak ebben, hódolva a szük
ségnek, az önállóság köre korlátoltatott, és mert 
a jelenlegi, szabadságában álló határozván y ezen 
korlátoltság körét idővel áttörendi, és mert végre 
eljárása által egy vele nyolczszáz éves szövetség
ben álló nemzetnek meg fogja mutatni, vajon más 
nemzetek szövetsége vele kívánatos lesz-e, mint 
azon időben volt, mikor még egy német Veleneze 
nem létezett, és mikor több szláv ország koronája 
volt szövetségben Magyarország koronájával. 

A jelen tárgyalás nem ugyan végleges, mind 
az által az ügy további menetének irányt szab, s 
ennél fogva irányadó. 

Áttérek a tárgyra. 
Előttünk fekszik a regnicolaris küldöttség je-

entése a magyar ós horvát küldöttség tárgyalásá-

Válaszszon a 
jövője fölött fog 
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nak menetéről, s a ház többségének, nem külön
ben kisebbségének indítványa. 

Mindenek előtt meg fogom állapítani a tár
gyalás egyes pontjait, azután a két indítványt bí
rálat alá veszem, s végre saját véleményemet ezen 
vitakérdés iránt előadom. {Zaj.) 

A horvát igények következő pontokra vonat
koznak : territoriális integritásra s politikailag nem
zeti önállóságra; a háromegy királyság viszo
nyára a magyar korona- és a magyar országhoz; 
s végre az egymásközti viszonyra ö felsége többi 
országaihoz. 

Az első pontot illetőleg, hogy a virtuális igé
nyeket meg se érintsem, a horvát küldöttség azt ki-
vánja,hogy Horvát- s Szlavonországhoz az illető ha
tárőrvidék, Dalmatia és Fiume, mint a háromegy ki
rályság' kiegészítő részei, elismertessenek és az előb
biek hozzá csatoltassanak; azután pedig, hogy a há
romegy királyság teljes államjogi önállósággal bír
jon mind a törvényhozás, mind a közigazgatás 
terén, és pedig á következő ügyekben: a belügyi 
tárgyakra, a vallás- és közoktatásra, igazságügyre, 
igazságszolgáltatásra és codificatióra , végre az 
ezen tárgyakra vonatkozó pénzügyre nézve. A 
horvátországi küldöttség ezen pontokat olyanok
nak jelölte k i , melyek semmi tárgyalás, semmi 
alkudozás alá nem esnek, hanem melyek az ösz-
szes további tanácskozás „conditio sine qua non"-
ját képezik. 

A második pontot illetőleg, a horvát küldött
ség a korona egységét, s annak folytán a koroná
zási tény egységét el akarja ismerni, fentartván 
azonban magának, hogy a horvát országgyűlés a 
koronázási hitlevelet külön állapítsa meg, valamint 
hogy azt a koronázandó király külön (separatim) 
adja ki, s azután a közös koronázási tény alkal
mával esküjével megerősítse. 

A horvát küldöttség elismeri ugyan, hogy a 
fenérintett, önállóságát fölülmúló ügyek tárgyai 
lehetnek a közelebbi kapocsnak Magyarországgal, 
mindazáltal ezen viszony rendezését épen úgy le
hetetlennek , mint czélellenesnek tartja mindad
dig, mig a magyar korona országainak viszonya 
a többi országokhoz meg nem állapittatik, mint
hogy ez által a tárgyak épen úgy, mint a hátra
lévő s Magyarország és a háromegy király
ság közti kapcsot képező ügyek tárgyalási 
módja meghatároztathatnék. A horvát küldöttség 
fölszólitá ennélfogva a magyar regnicolaris kül
döttséget , hogy előbb az úgynevezett közös 
ügyek értekezése- és rendezésébe bocsátkozzék, e 
mellett fentartván magának a horvát küldöttség 
ad actnm constituendi a paritás álláspontját a két 
királyság közt, azaz a megegyeztethetés módját az 
egyesült országgyűlésen a majorizálás kizárásával. 

A magyar országgyűlési küldöttség elismeri 

territoriális tekintetben Dalmatiát s a határőrvidé
ket, habár nem is explicite, ágy legalább implicite, 
mint a háromegy királyság territóriumához tarto
zót ; vitatja azonban Fiumét, mint Magyarország 
közvetlen kiegészítő részét: minélfogva Fiume ter
ritoriális tekintetben akadályt képez. 

A horvát küldöttség által érvényesített orszá
gos önállóságba a magyar küldöttség a végső eset
ben beleegyez, ha tudniillik Horvátország azt föl
tétlenül kívánja, mind az által a magyar ország-

j gyűlés határozatának fentartásával. 
A koronázás tekintetéből a magyar ország

gyűlési küldöttség a koronázási hitlevél megálla
pításának solidaritását és kiadatásának egyenlősé
gét követeli. 

A többi oszágokhoz való viszonyt a magyar 
küldöttség oly annyira solidarisnak tekinti, hogy 
azt a magyar korona országai csak solidarisan egy 
és ugyan azon országgyűlésen a majoritás elve 
szerint rendezhetik el. s hogy a magyar küldött
ség csupán a módmegegyeztetésébe bocsátkozha-

í tik, mely mód szerint a horvát országgyűlés ab-
I ban képviseltetnék. 

A ház többségétől származó indítvány magá-
I évá teszi az országgyűlési küldöttség alaptételeit 

egyetlen egy különbséggel : hogy a háromegy ki
rályság önállóságát nem ismeri el olyképen, mint 
azt a magyar országgyűlési küldöttség az ország
gyűlési jóváhagyás fentartása mellett tette : 
mert mig a küldöttség a háromegy királyság aka
ratjára bizza a legszélesebb önállóságot megtartani, 
az indítvány azt mondja, hogy hajlandó gyakorla
tilag lehetőleg legszélesb önállóságot elismerni. 

Ezen gyakorlati lehetőség mérvéről természe
tesen az országgyűlés határozna — és mikor? 
A koronázás után, azaz, miután a király megeskü
dött, hogy a fönálló törvényeket megtartja és azo
kat mindenki ellen védeni fogja. Ha tehát Magyar
ország és a háromegy királyság közt az önállóság 
mérve iránt semmi megállapodás nem eszközöltet
hetnék, akkor vagy a status quo az ezer ny olczszáz-
negyvennyolczadiki törvények értelmében, vagy 
pedig az önállóság oly mérve érvényesíttetnék, 
mely ezen ház többsége előtt czélszerunek mutat
koznék. 

Ily kikötés megtagadja a paritás elvét, a há
romegy királyság önállósága tekintetéből, magára 
belső ügyeire nézve, és pedig nem csak a tényle
ges államjog terén, hanem a politika s az eszköz
lésbe vett transactió terén is. (Nyttgtalanság.) 

A kisebbség indítványa kedvezőbb ugyan az 
ország önállósága kérdésében, minthogy a legszé
lesb önállóságot olyképen ismeri el, miként azt a 
magyar országgyűlési küldöttség indítványozta, 
tudniillik, mely csak a horvát országgyűlés nem 

21* 
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változtatható akaratától függne- egyéb tekintetben 
azonban a többség indítványa mögött hátra marad. 

Mig tudniillik a többség a háromegy király
ságnak előre és explicite biztosítja, hogy az a ma
gyar korona országainak netaláni delegatióiban 
aránylag, és pedig Horvátország tetszése szerint, 
vagy saját országgyűléséből eszközölt választások, 
vagy a horvát kúriából való választások által lesz 
képviselve, addig a kisebbség indítványa arány
lagos képviseltetésről csak átalánosan szól. Ezen 
vélemény a netaláni delegatiónál talán és legfölebb 
csak azon engedélyig menne, hogy a horvát kül
döttek aránylagos száma a horvátországi képvise
lőkből a magyar országgyűlésen, de mégis az 
egész országgyűlés többsége által választatnék, 
mint mondják, a paritás megőrzése végett, főké
pen ba az úgynevezett nyugati országok nem a 
„Landtagokból," vagy az úgynevezett „Reichs-
rat" kúriáiból, hanem magából a „Reichsratból," 
annak többsége által küldenének kiküldötteket. 
(Föíkiáltások: Nem szahad röpiratot fölolvasni! Nagy 
zaj. Halljuk !) 

Mig a ház mind két része ezen pontra nézve 
egymástól eltávozik , egy más fontos pontban 
egymáshoz közeledik, mely az eljárás módját illeti, 
s mely ugyan a köldöttségi okmányokban expli
cite nem érintetett meg, most azonban mind a két 
indítványban világosan előfordul. 

A horvát országgyűléstől kívántatik, hogy 
aránylag és tetszése szerint ide követeket küld
jön, hogy azok a koronázási hitlevelet elkészítsék, 
a koronázás tényén jelen legyenek, s mint a több
ség indítványa hozzá teszi, az úgynevezett közös 
ügyeket, hihetőleg a koronázás után, végleg el
intézzék. 

A háromegy királysággal való transactió maga 
pedig hihetőleg a koronázás utáni szakra tétetik át, 
Mondatik ugyan, hogy a küldöttség „sine abhinc 
nectenda consequentia* történnék meg; mindaz
által a következtetés mégis az volna, hogy mind 
Ausztria, mind a korona, az őket illető követelések 
mérve iránt, a király eskütétele előtt tagadásban 
volnának, a háromegy királyság pedig nem csak, 
hogy bizonytalanságban maradna, hanem még a 
szenvedőleges ellenzék visszavonulási vonala sem 
volna, miután magát mégis, a tényleges törvé
nyek királyi eskü általi megerősítése alkalmával 
tett közbenjárás folytán, ezen ház többsége jó aka
ratának tényleg kitette volna. 

Tisztelt ház! Nem érzem magamat hivatva 
nézeteimet itt fejtegetni: nem, mintha azon szemre
hányástól tartanék, hogy a horvát küldöttség ezen 
vagy amazon nézetének pártolása által megbízáso
mat túlhágnám, miután nem csak a vér- és nem
zetiségi rokonság,- hanem a magyar államjog szem
pontjából is jogosítva vagyok a magyar korona ösz-

szes országainak érdekét legjobb meggyőződésem 
szerint képviselni s magamat ezen tárgyra nézve 
küldőimmel legtökéletesebb egyetértésben tudom és 
érzem; hanem azért, mert látom, hogy a meritoriális 
kérdések mellőztetnek és elnapoltatatnak, és csupán 
a „modus procedendi," jobban mondva „praeoccu-
pandi'*' képezi az indítványok és tárgyalások tár
gyát ; mindazáltal, noha a kérdés kimerítését ma
gamnak a meritoriális időre fentartom, úgy még
sem tartóztathatom magamat, némelyeket már most 
megjegyezni. 

Ismeretes tény, hogy a horvát-szlavón ország
gyűlés ezernyolczszáz hatvanegyedik évi negy
venkettedik törvényczikkét nem csak a horvát-
szlavón országgyűlés, hanem magok az egyesülési 
érzelmű megj^ék is, mint a veroviticzi és mások, 
egyenkint elismerték a legutolsó időben a három
egy királyság államjogi alapjának. Ezen törvény-
czikk kimondja ugyan, hogy a i'égi kötelék nem 
csak tényleg, hanem jogilag is megszűnt, mind 
az által ezen pont nem lehet a megütközés tár
gya s mind a két részről elmellőztethetnék, mert 
ha uj kötelék köttetnék, közönyös marad, vajon 
s miképen szűnt meg a régi. 

Mind az által kétféle képezi e czikk lényegét: 
először, hogy az ország (beleértve Fiumét is) terü
leti épsége s az ország politikailag nemzeti önálló
sága a fent említett belső törvényhozási, közigaz
gatási és pénzügyi tárgyakra nézve elvitázhatlan 
államjogi axióma, és hogy minden további egyez
kedés „conditio sine qua non "-jaképen állíttatik föl; 
másodszor, hogy a további egyezkedési alkudozá
sok tekintetéből a paritás elve, a háromegy király
ság egyenjogm állami egyedisége vagy megállapo
dás módja vétetik igénybe. 

Ennélfogva ajánlanám a tisztelt háznak a leg-
szélesb államjogi önállóságot nyíltan és kikötés nél
kül olyképen elismerni, mint az igénybe vétetik s 
miként azt az országgyűlési küdöttség ajánlata, 
nem különben a kisebbségi indítvány tartalmazza : 
mert különben előre látom, hogy a kiegyezkedés 
müve előre nem haladhat, s föl nem teszem, hogy 
a tisztelt ház a jelen indítványokkal oda töreked
nék, alakiságot nyerni a contumació megálla
pítására, mert a contumació maximája Magyaror
szágnak épen oly rósz gyümölcsöt hozna, mint 
hozott Ausztriának. S nem is értek alatta egy ne
talán a közigazgatási kivitelben a magyar mi
niszterelnöktől kieszközlött, hanem közvetlenül •& 
koronától kifolyó országos kormányt a háromegy 
királyság számára. 

A területi kérdés tekintetéből csupán Fiume 
képezi a vita tárgyát. Nem tartom czélszerű politi
kának a czivódás almáját legutoljára fentartani, 
nehogy a bajosan létre líozott kiegyezkedés mü
vét megsemmisítse, hanem a kiegyezkedést épen 
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ott kezdeném meg és a czivakodás almáját inkább 
szétvágnám. Nem tagadom, hogy Fiumét nem csak 
mint a háromegy királyságbeli horvátok és szer
bek ösznemzetének tagját, és nem csak területi és 
néprajzi okoknál fogva, hanem a jog szempontjá
ból is Horvátországhoz tartozónak tekintem. Nem 
akarom a horvát küldöttség által felhozott érve
ket ismételni, melyek mindnyájmik előtt feksze
nek, s csupán azon eseményt nyomatékozom, hogy 
Mária Terézia királyné, kinek ezer hétszáz hetven-
kilenczedik évi dekrétumától származtatja Magyar
ország jogát. Fiumét már előbb, tudniillik ezer 
hétszáz hetvenhatodik évben és pedig világosan 
Horvátországhoz csatolta, s ha egyátalában egy 
ily adományhoz joga is lett volna, úgy ezen ado-
mányzás joga az adományozás első tényével meg
szűnt. Hogy a magyar országgyűlés az ezer nyolcz-
száz hetedik évben bekebleztetését beczikkelyezte. 
ez Horvátországnak, eltekintve ezen beczíkkelye-
zés értelmezésétől, már csak azért sem praejudicál-
hat, mert ezen elv szerint a ház határozata és elfoga
dása alkalmas volna arra, hogy épen úgy Horvát-, 
Sziavon- és Halmátország vagy azok egyes megyéit 
Szent István koronája közvetlen örökségének nyi
latkoztassa ki, a mikor azonban nem léteznek többé 
szerzett jogok, hanem akkor a szám vagy hatalom 
ereje állapit meg minden jogot. 

Hivatkozás történik Fiume kívánságára és 
szavára. Eltekintve az átalános szavazás kétséges 
eredményétől, ha Fiume kerületével együtt sza
vazna, hajlandó volnék ezen elvet elfogadni; de 
akkor a szerbek által mind a provinciában, mind 
a bácskai és bánáti határőrvidéken lakott kerüle
tek is bocsáttassanak az iránti szavazásra, hogy 
akarnak-e ha nem is egy külországhoz vagy Auszt
rián belül egy más koronához, hanem a magyar 
koronához tartozó rokon háromegy királysághoz 
csatlakozni. 

Én azt hiszem, hogy vannak kiegyezkedési 
módozatok, melyek szerint Fiume Horvátország 
kiegészitő részéül elismertetnék, és Magyarország 
kereskedelmi érdekei ezen kikötő városban mind 
az által nem csak a törvényhozás, hanem a 
közigazgatás tekintetében is biztosíttatnának. Én 
tartózkodom ez iránti indítvány marnál föllépni, 
minthogy ez nincsen a napirenden; óhajtom mind
azáltal, hogy ezen ügy a koronázás előtt terjesz
tessék elő. 

A mi a negyvenkettedik czikk második részét 
illeti, tudniillik a paritás elvét, még pedig nem 
csak Magyarország és a háromegy királyság közti 
kölcsönös ügyek rendezésénél, hanem a magyar 
korona többi országainak viszonyát Ausztriához 
illetőleg is , mely szerint abban a horvát kül
döttség egyenlő szót kíván, s magát a Magyar-
országgali kiegyezkedés terére akarja állítani: ezen 

kérdést, a fenforgó kürüíményeknél fogva, kettős 
szempontból tekintem, úgymint államjogi és állam
politikai szempontból. (Fölkiáltások: Nem szabad 
röpiratot olvasni! Zaj. Halljuk!) 

Nem tagadom, hogy jogi szempontból azon 
meggyőződésre jutottam, hogy Horvátország Ma
gyarországhoz! államjogi viszonyának eredete per-
sonális unión állapíttatott meg. 

László király a horvát interregnum és az arra 
következő zavarok alkalmával iegy párt által hí
vatva, Horvát-Dalmatiába érkezvén, horvát király
nak választatott meg. Kálmánnak ugyan jogon 
igényeiért küzdenie kellett, mind az által egy párt 
oldalán; hogy pedig az örökösödésre jogosított ki
rály más pártok fölötti győzelme nem adja meg a 
jogczimet egy országot a másiknak alávetni, vagy 
legalább Magyarországhoz csatolni, ezt a magyar 
írók az utolsó tizennyolcz év alatt elégségesen ki-
fejtették. A magyar küldöttség ezt az által is 
elismerte . hogy a kapocs eredetét kétségesnek ál-

! litotta föl, és kétes esetben praesumtio pugnat pro 
I jure naturali et libertatis. Horvátország ezen perso-
i nális unio-féle viszonyt a vegyes királyok korsza-
I kában töbször érvényesité. Horvátország saját jo

gának erejénél fogva választá meg Ferdinándot 
királynak. Ezer hétszáz tizenkettedik évben önál-
lólag kötötte meg apragmatica sanctiót s a magyar 
korona országainak később egyesitett pragmatiea 
sanctiója csupán a királyhoz! viszonyt határozza 
meg. s női utódainak az örökösödési jogot s az ösz-
szes tartományok birtokát biztosítja, nem rendezi 
azonban a Magyar- és Horvátország közti kölcsö
nös viszonyt, a törvényhozás és közigazgatást il
letőleg. Csak Mária Terézia vitte keresztül a reál 
uniót; mindazáltal a horvát rendek oda nyilatkoz
tak, hogy országuk kormányzási jogát magoknak 
fentartják, s mihelyest az ország redintegratió által 
erőt nyerend. az önkormányzás költségét fedezni 
fogják. {Nagy zaj.) 

De azonkivül sem vagyok képes elismerni 
azon elvet, hogy egy ország más országnak, egy 
nemzet más nemzetnek kénytelen volna jogosan 
alávetve lenni, ha azt egykor egy nemzedék köz
vagy egyoldalú szükség, érdek, gyöngeség vagy 
elfajulás folytán egy más országhoz kötötte, volna : 
mert ez a rabszolgai viszonynak szentesítése volna 
a közjog terén, mely a bölcsészet szövétneke s a 
műveltség világossága előtt mindenütt megszűnni 
kénytelen. 

A háromegy királyság szerb-horvát nemzeté
nek öntudata és akaratja visza fogja adni az ere
detben történetileg is megállapított personális unió 
államjogi viszonyát. 

A háromegy királyság ezen szempontból min
denesetre magában az úgynevezett közös ügyek kér
désében is, név szerint ad actum constituendi, a pari-
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tásra föl volna jogosítva, annál is inkább, minthogy 
egy szorosabb kapocs sem ád a nagyobb szövet
ségi tagnak jogot arra, hogy a kisebb szövetségi 
tagot, mely magát annak függetlensége reményé
ben rája bízta, egy idegen államhoz kösse, mert ily 
módon Magyarország a háromegy királyságot 
egy uj német szövetséghez is vezethetné. (Élénk 
nyugtalanság. Halljuk /) 

Mást ajánl és parancsol azonban a politika. 
Ha már egyszer a magyar korona országai és a 
német-szláv országok közti reál unió szüksége el
ismertetik, só't ha ezen szükséget maga a három
egy királyság is még nagyobb mérvben ismerte el: 
akkor azon követelés, hogy ezen új viszony a pa
ritás módján rendeztessék, annyit jelentene, hogy 
a sokkal nagyobb Magyarország a dissonantia 
esetében a horvát országgyűlés véleményéhez csat
lakozzék, mert különben semmi egyetértés nincs; 
az pedig méltán nem követelhető. A háromegy 
királyságnak ennélfogva azon választása marad: 
vagy a jogos álláspontot védve , magát Ma
gvarországgal minden közösségtől távol tartani ; 
vagy politikai okokból Ausztriával törvényileg 
véglegesen még el nem intézett ki egyezkedés mü
vén a magyar korona országaival együtt egy egye
sitett országgyűlésen részt venni, egyenlő jogának 
fentartásával a jövő időre és a netalán bekövet
kezhető válságok időire: vagy végtérereservatoju-
re approbandi communia conclusa transactionis per 
comitia trium regnorum. Hogy a kölcsönös alkot
mányi és közgazdasági érdekek az utóbbit sürge
tik, hogy csak az e tekintefbeli solidáritás nyújt 
biztosítékot az iránt, hogy a magyar koronaorszá
gok önállósága- és alkotmányos szabadságából a 
reactió által követelt további áldozatokat megtaka
ríthatni és az eddigieket megmenthetni, világos, 
feltéve, hogy a háromegy királyságnak belső 
ügyeire nézve előbb teljes önállóság biztosíttatni 
fog. Sőt más egyéb ügyek terén is, melyek a negy
venkettedik czikkben megjegyzettek,és mint Auszt
riával már is közöseknek elismert ügyek közt álla
nak, ismertessék el a háromegy királyság számára 
a paritás, azaz a teljes szabadság elve, vajon és 
mennyiben akarja az egyiket vagy másikat a tör
vényhozás és közigazgatás terén közösen elin
tézni. 

A mi végre a koronázási tényt és a hitlevélben 
foglalt államjogi kezességeket illeti, azokon az anya
gilag és alakilag létre hozott kiegyenlités ezen 
kérdést illetőleg hajótörést nem szenvedne. (Zaj. 
Halljuk!) 

A modus procendendi-t illetőleg a dologban 
semmi sikert nem reménylek, ha a meritorialis 
kérdések a koronázás előtt el nem intéztetnek, 
mert eltekintve az erdélyi unió-kérdés elenyészett 
nyomaitól, a többség a „comedendo venientem ap-

petitum" irányában a „sine abhinc nectenda eon-
sequentia"-féle kikötés által nem védhetné magát. 

Én örvendek a kiegyezkedési alkudozások fo
nalának isméti fölvételén; de miután a két indít
vány se in merito, se in modo procedendi néze
temmel egészben meg nem egyez, s reményem 
nincs, hogy egy önálló indítvány- vagy javaslattal 
keresztül hatolhassak: azért is egyiköket sem tá
mogatom, s a szavazástól magamat^ visszatartom. 

ManojlOViCS E m i l : T. ház! Én a tárgyalás 
alatt álló határozati javaslatokat nagy figyelem
mel olvastam, és meggyőződtem ennélfogva arról, 
hogy ezen javaslatok az országgyűlést nem hívják 
föl arra, hogy a társországok sorsa fölött itt birás-
kodjék, hanem ellenkezőleg azon közóhajnak ad
nak kifejezést, hogy a regnicolarísdeputatiók által 
a múlt évben megkezdett egyezkedési mű más 
alakban folytattassék, és a mennyiben lehetséges, 
sikeresen be is fejeztessék. Az előttem szólott 
ó-becsei képviselő urnák ebbeli aggodalmait tehát 
nem oszthatom, mintha mi itt a társországokat 
contumaciálni, és, mint tetszett magát kifejezni, 
valami modus praeoccupandi-t akarnánk megálla
pítani. {Elénk helyeslés.) A horvát országgyűlésnek 
azon esetben, ha bármelyik a tárgyalás alatt álló 
javaslatok közül elfogadtatik is, elég alkalma lesz 
egyességi projectumunk fölött nyilatkozni, és azon 
pontok megváltoztatását szorgalmazni, melyeket 
netalán önállóságával meg nem férőknek, vagy 
bármi más okból el nem fogadhatóknak tekint. 
Mi, ugy hiszem, többet nem tehetünk, mint ha ki
jelentjük, hogy mi az egyes pontok elfogadásától 
az el nem fogadott pontokra nézve kötelező conse-
quentiákat kivonni nem fogunk, hanem ellenkező
leg hiszszük és reméljük, hogy azon esetben, ha a 
társországok jelen országgyűlésen képviselve lesz
nek, még azon differentiák is szerencsésen meg
fognak oldatni, melyeknek megoldása eddigelé 
nem sikerült. (Helyeslés.) Én, uraim, ezen reményt 
táplálom keblemben, mert a társországok ország
gyűlésének bölcseségéről fölteszem, hogy belá-
tandja, hogy a testvéries érzettől vezérelt magyar 
országgyűlés mindazon concessiókat a legnagyobb 
őszinteséggel megadni hajlandó, melyeket meg
adhat a nélkül, hogy egy és ugyanazon koronához 
tartozó országok egymástól teljesen elszakadjanak. 
{Helyeslés) Azonban, ha ennek ellenére sem sike
rülne a testvéries kiegyezés, s kifejtett reményem
ben csalódnám, bánat fogná ugyan el keblemet, 
de ellenben azon öntudat is megnyugvásomra szol
gálna, hogy rajtunk nem múlt, és hogy a felelős
ség mindazon káros következményekre nézve, me
lyek ebből származhatnak, nem miránk, hanem 
azokra fog nehezedni, kik a századok óta fen-
állott testvéri kapocs föloldásában ephemef gyö
nyört találnak. {Helyeslés.) 



CXIX, ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 9. 1867.) 167 

Fiúménak hová tartozásáról ez alkalommal 
bővebben értekezni, háládatlan munka, mert ezen 
kérdést se szorosan jogilag, se közvetőleg addig 
elintézni nem lehet, mig horvát testvéreink ez or
szággyűlésen képviselve nem lesznek, mert ha ko
rábban is bele bocsátkoznánk e kérdés tárgyalá
sába, vagy az egyik, vagy a másik félnek vitális 
érdekeit okvetlenül meg kellene sértenünk, De el
lenben már most is kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy a tisztelt előttem szóló barátom által fölemlí
tett süffrage universel-féle komédiát nem csak pártol
hatom, hanem belviszonyaink elrendezésére alkal
masnak épen nem találom, (Élénkhelyeslés.) 

Ennélfogva a Komárom városa nagyérdemű 
képviselője által benyújtott határozati javaslatot 
áz általa kifejtett okoknál fogva is pártolom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház! Mellőzve mindent, mi nem a kérdéshez 
tartozik, röviden csak azt akarom kijelenteni, (Hall
juk!) hogy a minisztérium részéről Pest belvárosa 
igen tisztelt képviselőjének indítványát egész ki
terjedésében elfogadom. Elfogadom azért, mert 
benne ugyanazon elveket találom föl, melyeket az 
országgyűlés 1861-től kezdve a Horvát- és Magyar
ország közti viszonyokról tanácskozva mindig ki
mondott ; és mert meg vagyok győződve, hogy a 
köztünk és Horvátország közt fenforgó nehézsé
gek csak úgy és az által egyenlíttethetnek ki. ha 
következetesen azon irányban haladunk, melyet 
ezen indítvány élőnkbe kijelöl. Kétségtelen, t. ház! 
hogy azon nehézségeknek elhárítása, melyek köz 
tünk és Horvátország közt szándékaink félrema
gyarázása által támadtak, nem csak tőlünk függ. 
Határozataink csak készségünket fejezhetik ki, 
melylyel mi mind ahhoz járulunk, mi Horvátor
szágot kielégítheti; de, hogy határozatainknak si
kere legyen, szükséges, hogy a barátságos kéz, 
melyet Horvátországnak nyújtunk, azon őszinte
séggel, melylyel nyújtatik, általok elfogadtassék. 
De meg vagyok győződve arról is, hogy ha mi 
azon korlátok között, melyeket az országnak in
tegritása, és Magyarország s a társországok jól föl-
foo-ott érdekei élőnkbe szabnak, Horvátországnak 
mindazon engedményeket megadjuk, melyek őt 
kielégíthetik és megnyugtathatják: ezen ajánla
tunk visszautasittatni nem fog; meg vagyok pedig 
győződve erről azért, mert bármily nagyok legye
nek azon félreértések, melyek az utolsó években 
ben köztünk és Horvátország közt támadtak, ezen 
félreértések azon százados egyetértésnek, mely köz
tünk létezett, emlékeit nem törölhetik el, és megva
gyok győződve arról is, hogy valamint multunk, 
úgy a jelennek legfőbb érdekei és jövőnk is a köl
csönös egyetértést Horvátország részére ép oby 
szükségessé teszik, mint a mi részünkre. En tehát 

meg vagyok győződve arról, hogy miután semmi 
sem lehet kívánatosabb előttünk, mint hogy a most 
már évekre terjedő félreértések és nehézségek vég
re elhárittassanak, arra jobb eszköz nem létezhetik, 
mint ha részünkről ily nyilatkozat történik, a mi
lyent Pest belvárosa igen tisztelt képviselője in
dítványozott. Én tehát azt, miként mondhatom, 
miniszter társaimmal együtt egész kiterjedésében 
elfogadom. 

Egyszersmind jelenthetem a t. háznak, hogy 
ő felségének már előbb is szándéka volt a horvát-
szlavon-dalmát országgyűlést lehető legrövidebb 
idő alatt öszszehivni, és hogyha a t. ház elfogad
ván ezen határozati javaslatot, az a főrendek által 
is elfogadtatnék, és így országos határozattá vál
nék, az a társországok országgyűlésével a maga 

| utján közöltetni fog. (Élénk tetszés.) 
Deák F e r e n c z : Ha a tárgyhoz senki szóla

ni nem kíván, én jogomat a zárszóhoz egyedül 
csak annak kijelentésére használom föl, hogy az 
országnak területi épségére vonatkozó jogait én is 
teljesen és egész terjedelmében óhajtom megóvni, 
s meg vagyok győződve, hogy ő felsége s a fele
lős magyar minisztérium azok megóvása fölött 
mindig őrködni fognak. Egyebet nem kivánok 
mondani. (Fölkiáltások: Szivazzunk! Szavazzunk!) 

Elnök: Senl íi sem lévén szólásra fölírva, 
méltóztassanak azon képviselő urak, a kik Pest 
belváros képviselőjének inditványi javaslatát pár
tolják, fölkelni. (Megtörténik.) A többség Pest bel
város képviselőjének beadott javaslatát elfogadja : 
ez tehát a ház határozatává emeltetik. Még a rész
letes tárgyalás vau hátra. A határozati javaslat 
pontonkint fog fölolvastatni. (Fölolvasottnak tekint
jük ! Elfogadjuk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz kíván 
szólani. 

Deák F e r e n c z : Én egészen más tárgyról ki
vánok szólani; azért előbb ezt a tárgyat fejez
zük be. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a hatá
rozati javaslat egyes \ ionjait, melyek minden észrevétel 
nélkül helyben hagyatnak.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

Méltóztassanak megengedni, hogy a mai 
jegyzőkönyvbe, mely még ma fog hitelesittetni, 

| egy imént beadott tárgy is bejöhessen: jelentem a 
t. háznak, hogy Domaniczky képviselő úr képvi
selői állásáról lemondott, minélfogva Somogy me
gye központi választmánya ui választásra fog föl-
szólittatni. 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Kérem, még az előbbi 
tárgy sincs végleg befejezve. 

E l n ö k : Azzal indokoltam jelentésemet, hogy 
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bejöhessen a mai jegyzőkönyvbe, mert a fölfüg- t 
gesztés után híjába jelentettem volna. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Deák Ferencz ! 
Deák FerenCZ: Ha megengedi a t. ház, egy 

íoditványt terjesztek eléje, melyet írásban beadni 
nem fogok: méltóztassanak fölötte határozni. 

Még ma határozatképes a ház; félek, hogy 
a legközelebbi napokban nem lenne az. A me
gyei rendezések és a városiak , szóval a tör
vényhatóságiak a küszöbön állanak. Ez a kép
viselőház igen sok tagját annyira érdekli — 
mert hiszen otthoni viszonyaiknak jövője van 
kérdésben — hogy kiki siet oda, hogy a választá
sokban részt vehessen, vagy legalább dolgait a 
szerint intézze, a mint a körülmények megkíván
ják. Továbbá az ünnepek is küszöbön vannak; a mi-
niszterramnak is idő kell, hogy végezze berende
zését, és tán a mielőbb fölveendő törvényjavasla
tok kidolgozásában működhessék. Ezeknélfogva 
szükségesnek látom, hogy a ház egy időre függesz-
sze föl üléseit, vagyis napolja ei magát. Ez elna
polást nem tartom oly módon szükségesnek, hogy 
ő felsége által ünnepélyes formában történjék, 
mert hisz a ház maga is mindig gyakorolta e jo
got, hogy t. i. néhány hétre üléseit elhalasztotta, 
p. o. 65-ben a karácsonyi ünnepek alatt. Én tehát 
kérem a házat, határozza el, hogy körülbelül má
jus elejéig az üléseket elnapolja. Szerettem volna 
a napot is határozottan indítványozni; de tán czél-
szeriibb lesz, azt mondani, hogy a ház május ele
jéig napolja el magát. A minisztérium fogja legjob
ban tudni mind a megyei, mind az itteni körül
ményeket, és ő fogja legczélszübben a napot meg
határozhatni, melyre ismét az összehívás szükséges 
lesz, és ez esetben a ház elnöke által eszközlendi a 
képviselők isinéti összehívását. (Helyeslés.) Ha ezt 
a t. ház elhatározza — természetesen a jelen tárgy 
befejezte után, ha az majd a főrendektől vissza
kerül — az ülések megszűnnek, és nem tartatnak 
körülbelül május elejéig, vagyis azon napig, me
lyen a minisztérium a képviselők isméti összehívá
sát szükségesnek látja, mit a ház t. elnöke annak 
utján eszközölni fog. (Elfogadjuk!) 

Keglev ich B é l a g r : Nekem ez előterjesz
téshez nincs szóm; csak azon eljárásra kívánok fi
gyelmeztetni, a mely most véletlenségből történt. 
Miután a határozati javaslat fölolvastatott és pon-
tonkint tárgyaltatott, ujolag szavazni kell az egész
re, és e közben más tárgyat nem lehet fölvenni. 
(Fölkiáltások; Tehát szavazzunk most!) Csak azért 
szólaltam föl, hogy jövőben a házszabályok ér
telmében járjunk el. 

Elnök! A tárgyalás alatt levő határozati ja
vaslat részleteiben is elfogadandó lévén, méltóztassa
nak azok. kik ezt egészben elfogadják, fölállni. 

(Megtörténik.) A t. ház többsége a határozati javas
latot egészben is elfogadta. 

Nincs egyéb hátra , mint , hogy a háznak 
ezen határozata a raélt. főrendekkel közöltessék. 
Délután 3 órakor lesz a főrendeknek ülésök; oda 
Tóth Vilmos képviselő úr fogja átvinni. 

A mai jegyzőkönyvet az ülés félórai fölfüg-
gesztése alatt Ráday László gr. jegyző úr szer-
kesztendi. 

Pest belvárosa t. képviselőjének indítványát 
az ülések fölfüggesztésére vonatkozólag, úgy veszem 
észre, hogy a t. ház elfogadja: ennélfogva az ülé
sek tartása május elejéig fölfüggesztetik. 

BÓniS S á m u e l : Engedelmet kérek: Pest 
belváros t. képviselőjének indítványa akkor fog 
életbe lépni, mikor majd a főrendek üzenete a mi 
üzenetünkre visszajön : holnap tehát még mulha-
lanul szükséges ülést tartani. (Ugy van!) 

E l n ö k : Illés mindenesetre fog holnap tar
ta tn i 

Deák FerencZ: Az elnök úr kijelentése foly
tán, az elnapolásra nézve azt szeretném még a 
jegyzőkönyvben kimondatni, hogy, a mint méltóz
tatott kimondani, a ház május elejéig napolja el 
magát. A minisztérium az itteni és a törvényható
sági körülményeket legjobban ismerve, fogja leg
inkább kitűzhetni a napot, és akkor a ház elnöke 
szives lesz a képviselőket értesíteni. A mi. Bónis 

| Sámuel képviselő társunk megjegyzését illeti: tö-
| kéletesen helyes, hogy az elnapolás nem ezen pil-
I lanatban kezdődik, hanem akkor, midőn a tárgy 
1 be lesz fejezve. 

E l n ö k : Ezen határozat a mai jegyzőkönyvbe 
be fog jönni. 

Nincs egyéb hátra, mint a jegyzőkönyv szer
kesztése: azért az ülést fél órára fölfüggesztem. 

MiletiCS SzvetOZár: Az én indítványom a 
horvát ügyben az elfogadott határozati javaslat 
folytán fölöslegessé válván, azt visszahúzom. 

E l n ö k (negyedórai szünet múlva): A jegyző
könyvet fogjuk hitelesíteni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

' A p p o n y i György gr . : T. ház! Egy szóra 
nézve volna észrevételem. Nem tudom magamat 
tökéletesen megnyugtatni arra nézve, hogy az el
napolás kifejezése nem volna-e talán pótolható a 
szünetelés vagy fölfüggesztés szava által. Ez min
den legkisebb kérdésnek útját vágná. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, t. ház, 
úgy kell a határozatnak fogalmazva lenni, a mint 
a végzés hozatott Pest belvárosa képviselőnek in
dítványára; ebben pedig az mondatott, hogy a ház 
elnapolja magát. 

ElnÖk: Bocsánatot kérek. Meglehet, hogy 
az elnapolás szó volt az indítványban ;' de midőn a 
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ház határozatát kimondta, ezen szóval éltem: „szü
netelés." 

Ráday László gr. jegyző: Nem tudom, jó 
magyarságu-e e kifejezés: „a ház üléseivel szü
netel ?" 

BÓniS Sámue l : Engedelmet kérek. Talán 
azzal a szóval lehetne élni: „fölfüggesztetik." De 
ha talán gyöngébben akarná a ház magát kifejezni, 
úgy tehetnők, hogy „addig a napig, addig a bizo
nyos ideig az üléseket megszünteti, mikorra a mi
nisztérium az öszszehivást szükségesnek látja." 
(Közbeszólások: Tehát megszünteti!) 

Vadnay LajOS: A jegyzőkönyv utolsó szavai, 
melyeket ismételve mondott Pest belvárosa érde
mes képviselője, kivánnám, hogy megmaradjanak. 
t. i. május elejéig, de hozzátéve, hogy amennyiben 
a viszonyokat, a megyék, a törvényhatóságok hely-
reállitásának körülményeit a minisztérium tudja 
legjobban, azt az elnökséggel tudassa, ki aztán 
hívja össze a képviselőket. (Közbeszólások : Kér
jük még egyszer a jegyzőkönyv ezen pontját fölolvas
tatni !) 

Ráday László gr. jegyző (oka ssa a jegyző

könyvnek e határozatot magában foglaló pontját. Köz
beszólások: Helyes! Maradjon!) 

E l n ö k : Úgy vagyok értesülve, t. ház, hogy 
a inéit, főrendek holnap a mai ülés tárgyát tanács
kozás alá vévén, azt alkalmasint be is fogják vé
gezni: tehát holnap 12 órakor czélszerü lenne az 
ülést megtartani. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Engedelmet kérek. 
A mélt. főrendek 11 órakor szokták tartani ülésö-

\ ket, s mig a tárgyalást befejezik, 12 óra lesz; az-
; tán a jegyzőkönyv szerkesztésére is szükséges leg-
: alább fél óra. (Közbeszólások: Holnaj délután 3 óra-
j kor! Mások: Egykor!) 

E l n ö k : Azt hiszem, ha a mélt. főrendeknek 
I tudomásukra esik , hogy 1 órakor lesz a képvise-
I lőház ülése, megtörténhetik, hogy 10 órakor fog
ják tartani ülésöket: ennélfogva délután 1 órakor 
megtarthatja ülését. (Helyes!) 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait ma 
délután 5 órakor tanácskozás végett az elnökség 
szobájában megjelenni. 

Az ülés végződik d. u, 1 órakor. 

CXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. april 10-dikén 

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

Tárgyai : Szápáry Gyula gr., Dánffy Károly és Tóth Vilmos lemondanak a képviselőségről. Bemntat tatnak : Semler J á 
nos panasza az ellene rendelt vizsgálat miatt 5 Nagy Mihályé vagyona elárveiése mia t t ; Szombathy József kérvénye a Langrand-Du 
roonceau ellen beadott keresete elintézése iránt. A költségvetés april havára elfogadtatik. A gyorsiroda kérvényének elintézése ké 
sőbbre halasz tátik. Radakovics Ferencz kérvénye mellőztetik. A főrendek üzenik , hogy a képviselőház határozatát a horvát ügy 
ben mBgokévá tették. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.. Gorove István. 

Az ülés kezdődik d u. 1 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyve hitele
sítve lévén, uj hitelesítés szüksége nem forog fen. 

A mai ülés jegyzőkönyvét vezetni fogja Ocs-
vay Ferencz, a szólni kivánók neveit jegyzi Joan-
novics György. 

Szápáry Gyula gr. Hevesmegye főispáni hely
tartójává neveztetvén ki, képviselői állásáról le
mond. Dánffy Károly gyulafehérvári képviselő 
családi viszonyai miatt képviselői állásáról szin-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

tén lemond. Az illető megyék központi választmá
nyai uj választás elrendelésére fognak fölszólittatni. 

Tóth Vilmos jegyző szólni kivan. 
Tóth Vilmos jegyző: Mélyen tisztelt ház ! 

A jelen országgyűlés kezdetén a tisztelt ház ke
gyességéből a ház jegyzővé megválasztatván, nem 
ismertem kellemesebb kötelességet, mint e házat 
szolgálhatni és parancsait teljesíthetni, és szívesen 
megvallom, hogy a másfél év, mely alatt e helyet 
elfoglaltam, életem legszebb szakát képezendi, an
nál is inkább, mert nekem jutott a szerencse, ha
zánk alkotmányának visszaállítását jegyzőkönyvbe 
foglalhatni. Most azonban személyemre vonatkozó 
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oly körülmények állottak elő, melyek mellett e 
tisztet, tovább nem viselhetem. Midőn tehát a mé
lyen t. háznak irányomban tanúsított kegyessé
geért leghálásabb köszönetemet nyilvánítom, ma
gamat úgy e ház elnöke, valamint e ház összes 
tagjainak kegyes emlékébe ajánlva, jegyzői ál
lomásomról ezennel lemondok. (Elénk éljenzés.) Kö
telességemnek tartom továbbá kijelenteni azt, hogy 
a magyar kir. belügyminiszter előterjesztése foly
tán ugyancsak e minisztériumhoz miniszteri taná
csossá neveztetvén ki, a képviselőháznak f. é. jan. 
12-ikei 574. sz. a. hozott határozatához képest ma
gamat ujabb választásnak vetvén alá, képviselői 
állomásomról is ezennel lemondok. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Semler János, tanitó Kassán, az ellene Ber-
csinszky Alajos plébános, Ardényi Pál törvény
széki ülnök és Aranyossy Sándor szolgabíró által 
törvényellenesen eszközölt vizsgálatot megsemmi
síttetni, s részrehajlatlan ujabb vizsgálat után igaz
ságot szolgáltatni kér. 

Nagy Mihály, pestmegyei Tótfalubeli lakos, 
vagyonának törvénytelen elárvereztetését pana
szolván, sérelmét megvizsgáltatni s orvosoltatni 
kéri. 

Szombathy József, mint aDorozsma és Majsa 
községben" vállalkozók meghatalmazottja, a Lang-
rand-Dumon ceau ezéget viselő brüsseli bank-tár
sulat ellen beadott keresetét mielőbb elintéztetni 
kéri. 

Mindezen folyamodások áttétetnek a kérvé
ny! bizottsághoz. 

A költségvető bizottság előadója jelentést fog 
tenni. 

Beniczky Gyula előadó {olvassa a köluég-
vetö bizottság jelentését a képviselőház aprilhavi költ
ségvetését illetőleg. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság jelentését. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság jelentését as országgyűlési gyorsiroda 
abbeli kérvénye tárgyában, hogy 'havidijai addig is, 

mig az iroda végleg szerveztetnék, az elnapolás tarta
ma alatt és az egyes ülésszakok között kifizettessenek. A 
bizottság e kérvény iránti véleményét, minthogy a mos
tani szünetelés alatt a dijak amitgy is kijárnak, ké
sőbb fogja a ház elé terjeszteni. Olvassa továbbá a bi
zottság jelentését Radakovics Ferencz volt országházi 
teremör !tá,romhavi fizetését, mint vég kielégíttetést kérő 
folyamodványa tárgyában. A bizottság úgy véli, hogy 
e kérvénynek hely nem adható. Hdyeslés.j 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a költségvető bi
zottság e javaslatait. 

Apor Sándor b., a mélt. főrendek jegyzője, a 
mólt. főrendek részéről üzenetet fog hozni. 

Apor Sándor b. főrendi j e g y z ő fa ház
nagy által bevezetve az elnöki szék elé áll): Mélt. el
nök úr ! tiszt, képviselőház! A Magyarország és 
Horvát-, Dalmát- és Tótországok közötti kapocs 
megállapítása tárgyában ezen országgyűlésnek 
első szakaszában kiküldött országos küldöttség 
jelentése tárgyában e házban hozott liatározat a 
főrendek házával közöltetvén, az mai napon tár
gyaltatott. Van szerencsém, megbízásomhoz képest, 
az ott kelt határozatot méltóságodnak átadni. [Él
jenzés.) 

E l n ö k : Azonnal föl fog olvastatni. 
Joannovics György jegyző (fölolvassa a 

főrendi ház határozatát, melylyel a képviselőház horvát 
ilgybeli határozatát magáévá teszi.) 

E l n ö k : A t. ház ezt tudomásul veszi. 
Kivánja-e a t. ház, hogy a mai ülés jegyző

könyve most hitelesíttessék? (Fölkiáltások: Kíván
juk !) Ennélfogva az ülést 10 perezre fölfüg
gesztem. 

(Tizperez múlva:) 
A mai jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 
Ocsvay Ferencz j e g y z ő (olvassa a jegyzö

könyvet) 
Elnök : A legközelebbi ülésig, melynek napja 

a t. ház tagjainak tudtul fog adatni, a lehető leg-
\ jobb kívánságok kíséretében bucsut veszek. (Elénk 
\ éljenzés.) 

! Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 
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CyXXI. OItSZA(xüS ULES 
1867. május 7-dikén 

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

Tárgyai : Bemuta t ta tnak: Zeyk Károly, Jonesku Demeter, Bay György, Kandó Kálmán, Lipthay Béia b., Mihajlovics 
Miklós, Nagy Elek lemondása a képviselőségről; Pulszky Ferenez , Geczö János , Mikó Iuare gr., Betegh Kelemen, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Eötvös József b . megbízó levele ; panasz Rónay Jáczint megválasztása e l len; Gergelyi Tivadar kérvénye kisza
badí tásáért ; Jaksa János és társaié, Burján Jánosé, Strassnoff Sámuelnéé, Geszti Ferenezé, Guthy Péteré, Tóhelyi Ferenez és társaié, 
Karczag testvéreké 1 8 4 9 évbeli káraik megtérítéséért; Halmi és Hosszumezö lakosaié a dohányegyedáruság megszüntetése i r án t ; 
Hösfy Vilmos honvédzászlóaljak fölállítása, saját alkalmazása és 1849-beli kára megtérítése i rán t ; Krúdi Máriáé Básthy Sándor és 
neje elfogatása i rán t ; Wexlar Aloizia és társaié pörujitásórt; Várady Károly és neje panasza Ardányi Nándor ellen ; Torzsa község 
kérvénye haszonbér elengedéseért; sopronmegyei felvidéki községeké úrbéri ügyben ; Denike Károly hitel- és pénzügyi javaslata; 
Jakubján község lakosainak kérvénye az ellenök elrendelt végrehajtás fölfüggesztése i rán t ; több temesi községé a bajosi uradalom 
elcseréltetése megsemmisítése i rán t ; Grünhut Dávid panasza a körmendi izr. hitközség elöljárói e l len; Bartensehlaeger Ferenez kér
vénye fiainak katonanöveldébe vétele i r án t ; a pestvárosi esizmadiaezéhé a magyar ezredeknek magyar iparosok általi fölszerelése 
i r án t ; Piukovich Dénes csatornaterve ; Brád g. k. vallású lakosainak kérvénye a községi italmérés ügyében; Boér József kérvénye 
Bajcsán Zsigmond és Sztakovies Venczelné panaszai ellen ; szolnoki választóké a képviselőválasztásra kitűzött határidő megváltozta
tása és uj összeirás i rán t ; Vietorisz Jánosé szabadságidőért, mely megadatik. Az elnök jelenti ő felségök holnapi megérkezését. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés végződik d. e. 11 i/i órakor. 

E l n ö k í Az ülést megnyitom. Számos képvi
selő urak még meg nem jelenvén, azt hiszem, a t. 
ház beleegyezésével más tárgyakat elő nem ter
jeszthetek, mint olyanokat, melyek csak tudomá
sul veendők és a melyek határozatot nem kivan
nak, hanem csak előleges intézkedést. (Helyeslés.) 

A jegyző urak közül senki jelen nem lévén. 
a t. ház beleegyezésével azokat Horváth Lajos és 
Tóth Kálmán képviselő urak által helyettesítem, 
(Helyedé*. A nevezett képviselők elfoglalják a jegyzői 
széket.) 

Van szerencsém jelenteni, hogy a szünetelés 
alatt a következő képviselő urak mondtak le kép
viselői állásukról: Zeyk Károly belügyminiszteri 
államtitkár, Jonesku Demeter Zarándmegye fő
ispánja, Bay György belügyminiszteri osztálytit
kár, Kandó Kálmán miniszterelnöki tanácsos, Lip
thay Béla b. Baranyamegye főispánja, Mihajlovics 
Miklós Bácsmegye főispánja és Nagy Elek erdélyi 
főkormányszéki tanácsos. Ú g y ezen képviselő 
urakra nézve, mint a t. ház előtt lemondottakra 
nézve a fölszólitások egy uj választás eszközlése 
végett elküldettek az illető központi választmá
nyokhoz. 

Egyszersmind van szerencsém bemutatni a 
következő képviselők megbízó leveleit, melyek a 

szünetelés alatt érkeztek b e : Szentes városa részé
ről egyhangúlag megválasztatott Pulszky Ferenez 
(Éljenzés); Csík-Szereda városában újonnan megvá
lasztatott Gecző János ; Mikó Imre gr. miniszter 
úr_ Kolozsvár városában újra megválasztatott 
(Éljenzés); Betegh Kelemen Belső-Szolnokmegye 
alsó választókerületében képviselőül választatott; 
Gorove István miniszter úr egyhangúlag újonnan 
képviselővé választatott (Éljenzés); Lónyay Meny
hért miniszter úr újonnan képviselővé meg válasz
tatott ( Éljenzés]; Eötvös József b. miniszter úr egy
hangúlag lőn ismét megválasztva. (Éljenzés.,) Mind
ezek megbízó levelei az állandó igazoló bizottság
hoz utasíttatnak. 

A győrmegyei peri választó kerület több vá
lasztója Rónay Jáczint képviselő választása ellen 
kifogást tesz, és azt megsemmittetni kéri. E kér
vény szintén az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

B á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (elfoglalja a jegy
zői széket.) 

Elnök : A szünetelés alatt a következő fo
lyamodványok érkeztek be. 

Gergelyi Tivadar, sopronmegyei birtokos és 
elitélt politikai fogoly, a péterváradi fogságból ki
szabadítását kéri eszközöltetni. 

Jaksa János, Szách József és társai, laczházi 
lakosok, a 1849-ik évi hadjáratban szenvedett 1657 
frt 32 krra rugó káraikat megtéríttetni kérik. 

Burján János, nagyváradi lakos, a magyar 
álladalom részére 1848-ban kölcsön adott 1700 
pfrtért részére kiszolgáltatott tizenhét darab ma-
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gyár állami 100 forintos utalványokat kamatostul 
kifizettetni és a magyar állami birtokokon felsőbb 
gazdatisztképeni alkalmaztatását kéri eszközöltetni. 

Özvegy Strassnoff Sámuelné, Zsenger mező
városi szabómesterné, az 1849-iki hadjáratban a 
magyar kincstár részére kiállított honvédruhá
kértjáró 387 ft 45krnyi munkadíj kifizettetését kéri. 

Geszti Ferenez újvidéki lakos a Jellasich csa
patai által felgyújtott lakházának 600 pfnyi érté
két kifizettetni kéri. 

Guthy Péter újvidéki lakos szintén a Jella
sich csapatai által felgyújtott lakházának értékét 
és egyéb kárait 800 pfttal kárpótoltatni kéri. 

Tehelyi Ferenez budai lakos, Csipkai Náthán 
és Majovszky Mihály örökösei nevében is, az 1848 
—1849-dik évben a magyar kincstár részére ki
szolgáltatott szuronyok- és fegyvergyári felszere
lésekért járó 5527 ft 44 krnyi követelését kifizet
tetni kéri. 

Karczag testvérek pesti kereskedők az 1849-ik 
évben a magyar kincstár számára kiszolgáltatott 

honvédcsákókért járó 4679 frt 18 kr p. p. köve-
telésöket kifizettetni kérik. 

Ugocsamegyei Halmi és Hoszszumezö koro-
rsaváros lakosai a dohányegyedáruság megszün
tetését és a szabad dohánytermelés iránti engedélyt 
kérik ki eszközöltetni. 

Hősfy Vilmos mohácsi lakos honvédzászlóal
jak felállítását és eddigi rangja mellett honvéd
tiszti alkalmaztatását és az 1849-dik évben elkob
zott 400 pftnyi értékű vagyonának kárpótoltatá-
sát kéri eszközöltetni. 

Krúdi Mária budai lakos Básthy Sándort és 
nejét Kaszap Máriát több. bűnvádi kereset alá tar
tozó tettök miatt elfogatni és elitéltetni kéri. 

Wexlár Aloizia és társai budai lakosok Mille 
Katalin és társai győrmegyei lakosok elleninditott 
örökösödési keresetökben perujithatási engedélyt 
kérnek kieszközöltetni. 

Várady Károly és neje tornamegyei lakosok 
Ardányi Nándor főügyész és neje által elkövetett 
jogtalan birtokfoglalást panaszolván . kártalanítá
sért esedeznek. 

Torzsa bácsmegyei község lakosai, mint a kulai 
kincstári uradalom haszonbérlői, a múlt évi fagy 
által szenvedett tetemes káraikat figyelembe vétet
ni, és annak értékéig az általok fizetendő haszon-
béri összeg két harmadának, vagyis 3297 frt 76 
kr. elengedtetését kérik kieszközöltetni. 

Sopronmegye Fölvidékének több községe la
kosai a volt földesurasággal kötött örök váltsági 
szerződésüket az 1848-diki 9.t. ez. kedvezményé 
ben kérik részesittetni. 

Denike Károly stájerországi lakos az összes bi

rodalom hitel- és pénzügyi viszonyainak emelését 
tárgyazó javaslatát bemutatván , azt figyelembe 
kéri vétetni. 

Jakubján szepesmegyei község összes volt úrbé
res lakosai a maradvány földek megváltási tőkéje 
után rajok rótt terhes kamatok rendezését és az e 
miatt ellenök elrendelt bírói végrehajtás fölfüg-
gesztését kérik kieszközöltetni. 

Szasztra, Iktár és több temesmegyei község 
lakosai Bajos magyar kir. kincstári uradalomnak 
Ambrózy Lajos b. részére lett elcseréltetését meg
semmisíttetni kérik. 

Grünhut Dávid, Nógrádmegye lakosa, a kör
mendi izraelita bitközség elöljáróinak önkénye 
által elkövetett sérelmét orvosoltatni kéri. 

Bartenschlaeger Ferenez, torontálmegyei lakos, 
János és Ferenez nevű két fiának valamely katona-
növeldében leendő ingyen fölvételét kéri eszközöl
tetni. 

A pestvárosi csizmadiaczéh tagjai a magyar
országi ezredeknek Magyarország iparosai által 
fölszereltetését kérik. 

Piukovicb Dénes bácsmegyei bikiti községi 
plébános egy általa készített csatornázási tervet 
nyújt be és azt pártfogoltatni kéri. 

Brád zarándmegyei község g. k. egyházi kö
zönsége a községi italmérési jog ellen fölállított 
hatósági intézkedéseket sérelmeseknek panaszol
ván, orvosoltatást kér eszközöltetni. 

Boér József Komárommegye volt főügyésze 
az ellene Bajosán Zsigmond és Sztakovics Ven-
czelné által 610. sz. a. beadott panaszokat alapta
lanoknak nyilvánítván, mint hamis vádlók ellen 
elégtételt kér eszközöltetni. 

Mindezen folyamodványok akérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Hevesmegye szolnoki választó kerületének 
számos választói az uj képviselő választására kitű
zött f. é. maj. 13-kai határnapot megváltoztattatni és 
egészen uj összeírást eszközöltetni kérnek. E kér
vény az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Vietorisz J ános, Trencsénmegye első alis
pánja és az illavai választókertilet képviselője, ügyei 
rendezése végett f. é. maj. hó végéig szabadságidőt 
kér magának adatni. Megadatik. 

Több tárgy nem lévén, az ülést befejezem, vé
gül még azon örvendetes körülményt jelentvén a 
t. háznak, hogy ő felségök holnap d. u. 3 — 4 óra 
közt megjelenésökkel a fővárost meg fogják örven
deztetni. Ámbár ő fölségök minden hivatalos fo
gadtatást mellőztetni kivannak, mind a mellett 
kérem a t. képviselő urakat , méltóztassanak a 
fogadásnál a pályaudvarban megjelenni. 

Az ülés végződik d. e. 111/2 órakor. 
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CXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 13-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 . 

T á r g y a i : Bemutattatuak : Szabó Miklós és Buócz Kálmán megbízó levele ; Konkoíyi-Thege Pái , Bömches Frigyes és 
Piat thy György lemondása a képviselőségről ; szakcsi választók panasza ; Szabadffy Sándo r kérelme szabadságért, mely megadatik ; 
Krzich Frigyes pénzügyi te rve ; Zsigmondy Pál kérvénye tnagy. kincst. utalványok kifizetése i r án t ; Mathizs Mátéé pénze kiadatása 
i rán t ; Szilágyi Bertalané igazságszolgáltatásért; Tolnay Jánosé kiszabadi tásaér t ; b icske i volt úrbéreseké kárpótlásért ; Haller Ber
náté bizonyítványért, kárpótlásért s alkalmazásért . Fötvös József b., Mikó Imre gr., Gorove István, Lónyay Menyhért, Pulszky Ferencz, 
Betegh Kelemen és Geczö János föltételesen igazoltatnak. A kiienezee osztályok megalaki t tatnak. A két alelnöki s egy jegyzői helyre 
szavazás rendeltetik. 

í sáról lemond. Zólyommegye középponti választmá-
A kormány részéről jelen vannak : Gorove Isi- ! nya uj képviselő választásának eszközlése végett 

ván, Mik6 Imre gr.; később Eötvös József b. j fog fölszólittatni. 
Szabadffy Sándor Yasniegye szent-gothárdi 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V, órakor, \ választó kerületének országos képviselője fölgyó-
| gyulása tekintetéből szabadsági idó't kér magának 

Elnök t Az ülés megnyílt. A mai jegyző- , adatni. Megadatik, 
könyvet Oesvay Ferencz fogja vezetni, a szólókat | Idő közben a következő kérvények érkez-
pedig Ráday László gróf jegyzi föl. Következik a i tek be .• 
múlt ülés jegyzőkönyvének Idtelesitése. Krzich Frigyes ausztriai badeni lakos egy 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a május \ pénzügyi tervet mutatván be, azt figyelembe vét-
7-án tartott ülés jegyzökönyvét.) ! tetni kéri. 

E l n ö k : Szabó Miklós bétszemélynök ő inéi- Zsigmondy Pá l , pesti ügyvéd, mint több 
tósága Yasmeg'ye kőszegi v. kerületében megvá- | nagykereskedő meghatalmazottja, a magyar kines-
lasztott országgyűlési képviselő beadta eredeti ' tári utalványoknak járulékaikkal együtti kifizette-
megbizó levelét. Az állandó igazoló bizottsághoz | tését utalványoztatni kéri. 
utasittatík. Mathizs Máté torontálmegyei lakos a bács-

Buócz Kálmán, Hontmegye ipolysági választó megyei telekkönyvi hivatal által jogtalanul letar-
kerülete képviselője bemutatja megbízó levelét. Az ! tóztatott 2000 fton felül levő pénzének kiadatását 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatík. kéri. 

Toinamegye szakcsi választó kerületének több Szilágyi Bertalan, unguiegyei birtokos, tete-
választója Cséry Lajos képviselő megválasztatá- mes sérelmeit és üldöztetését panaszolván, vizsgá
sát megsemmisíttetni kéri. Szintén az állandó iga- latot rendeltetni és magának igazságot szolgáltat-
zoló bizottsághoz utasittatík. : ni kér. 

Konkolyi Thege Pál Barsuiegye lévai választó Tolnay János hadházi birtokos törvénytelen 
kerületének országgyűlési képviselője a megye letartóztatását panaszolván, kiszabadítását eszkö-
első alispánjává lett megválasztatása folytán kép- zöltetni kéri. 
viselői állásáról lemond. Barsmegye középponti Bicske fehérmegyei mezőváros volt urbére-
bizottsága uj képviselőválasztás megtartásának sei az elkülönítés alkalmával telkeik kihasitásában 
eszközlésére fog fölszólittatni. szenvedett hiányok orvoslása végett vizsgálatot 

Bömches Frigyes Brassó vidéke és városa or- eszközöltetni és magokat kárpótoltaim kérik, 
szággyülési képviselője az erdélyi kir. legfőbb j Haller Bernát Hontmegye bozóki járásának 
törvényszék közbirájává levén kinevezve, képvi- ; volt alorvosa a vármegyétől egy jó bizonyitvány-
selői állásáról lemond. Brassó vidéke középponti j nak kieszközöltetését, továbbá a járvány idejében 
bizottsága uj választás eszközlésére fog utasíttatni. I tett szolgálataiért 500 ftnyi kárpótlást és egy más 

Piat thy György. Zólyommegye korponai vá- j állásra való alkalmaztatását kéri. 
lasztó kerületének képviselője a megye tisztviselő- ! Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
jévé lett megválasztatása folytán képviselői állá- utasíttatnak. 
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Királyi Pálképviselő úr az állandó igazoló 
bizottság részéről előterjesztést fog tenni. 

Király i P á l e lőadó [olvassa az állandó iga
zoló bízottság véleményét következő választásokról: sz.k. 
Buda vái^os első választókerületében Eötvös József 6., 
sz. k. Kolozsvár városában Mikó Imre gr., Pest Teréz
városában Gorove István, Beregmegye tiszaháti kerü
letében Lónyay Menyhért, Szentes városában Pidszky 
Ferencz, Belső-Szolnokmegye alsó kerületében Betegh 
Kelemen, Csík-Szereda városában Geczö János válasz
tatott meg képviselőnek. Mindezen választásokat az ál
landó igazoló bizottsága szabálysz rií SOnap fentartá-
sával igazolandóknak véli. Atalános helye-lés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak bele nyugodni ? (Igen
is!) Ennélfogva az állandó igazoló bizottság vé
leménye elfogadtatik. 

Szükség lesz most a ház kilenczes osztályai
nak alakítására nézve intézkedést tenni, miután J 
törvényjavaslatok is fognak tárgyalás alá jönni. 
Ha a t. ház kivánja, ez most is megtörténhetik. 
(Helyes!) 362 képviselő van, következésképen az 
első és második osztályba jut egyenkint 4 1 , a többi 
osztályba 40—40 képviselő. A nevek betűrendben í 
fel fognak olvastatni. " ; : 

Ocsvay Ferencz jegyző (fólolva ssa a kép- j 
viselők névsorát, és minden névjegy a szavazó vederbe 
tétetik.) 

Elnök (az összekevert névjegyeket a vederből 
egyenkint kihúzza s kihirdeti): 

I. Osztály: Tolnay Gábor, Miskolczy Lajos, 
Boér János, Alrnásy Sándor, Bernáth Zsigmond, 
Dráskóczy Gyula, Bogyó Sándor, Botka Tivadar, 
Széchenyi Béla gr., Ghyczy Kálmán, Ujfalussy j 
Lajos, ifj. Zichy József gr., Madarassy Mór, id. 
Zichy József gr., Gyene Károly, Siklóssy Károly, j 
Hodossiu József, Trifunácz Pál, Horváth Döme, | 
Királyi Pál, Berényi Ferencz gr., Vojnics Lukács, ! 
Tolnay Károly, Ambrózy Lajos b., Eőry Sándor, 
Császár József, Sümeghy Ferencz, Csengery An
tal, Beniczky Gyula, Berzeviczy Tivadar, Medán 
Endre, Papp Pál, Bujánovics Sándor, Patay István, 
Perczel István, Semsey Albert, Horváth Antal, 
Mátyás József, Eszterházy István gr., Kurcz 
György, Onossy Mátyás. 

II. Osztály; Degenfeld Gusztáv gr., Perczel 
Béla, Csiky Sándor, Rónay János, Halász Boldi
zsár, Binder Lajos, Geduly Lajos, Szemző István, 
Detrich Zsigmond, Jámbor Pál, Urbanovszky Er
nő, Binder Mihály, Betegh Kelemen, Nyáry Pál, 
Erős Lajos, Dimitrievics Milos, Kemény István b., 
Gajzágó Salamon, Csik András, F á y Gusztáv, 
Cseh Sándor, Hertelendy György, Hevessy Berta
lan, Gecző János, Inkey József, Czorda Bódog, 
Dobóczky Ignácz, Ivácskovics György, Bánó Jó
zsef, Székely Gergely, Bittó István, Ivánka Imre, 
Kovách László, Fehdenfeld Frigyes, Ibrányi Lajos, 

Pete András, Miske Imreb.SzentiványiÁdolf, Almás-
s y ^y ö ]*gy Sr-> Somossy Ignácz, Siskovics József. 

III. Osztály: Vay Sándor b.. Jókai Mór, Papp 
Gergely, Varró Sámuel, Sulyok Mór, Jekelfalussy 
Lajos, ManojlovicsEmil, Majthényi József b., Rónay 
Mihály, Prónay József, Reviczky István, Makray 
László, Nánássy Ignácz, Madarász József, Batthy
ány Géza gr., Mocsonyi András, Bartal György, 
Bánffy Albert b., Rónay Lajos, Dőry Ádám, Glatz 
Antal, Lónyay Gábor, Zichy Nándor gr., Mélász 
Vilmos, Gubody Sándor, Vitolay József, Kudlik 
István, Pétery Károly, Milkovics Zsigmond, Mikó 
Mihály, Salamon Lajos, Ruttkay István, Rud-
nyánszky Flórián, Mihályi Péter, Fülepp Lipót, Va
dász Manó, Zeyk József, Zsámbokréíhy József, 
Németh Károly, Justli Kálmán. 

IV. Osztály: Damaszkin János, Böszörményi 
László, Székács József, Domahidy Ferencz, Appo-
nyi György gr., Károlyi Ede gr., Lukács György, 
Rónay Jáczint, Nagy Károly, Csanády Sándor, Fa
ragó Ferencz. Orczy Béla b., Kerkapoly Károly, 
Hedry Ernő, Gál János, Eötvös József b., Szirmay 
Pál, Kemény Zsigmond b., Kardos Kálmán, Papp 
Zsigmond, Vay Béla b., Tury Sámuel, Fábián Gá
bor, Frideczky Timót, Gábriel István, Moldován Já
nos, Lukynich Mihály, Vadnay Lajos, Fehér János, 
Mocsáry Lajos, Dessewffy Ottó, Teutsch György. 
Sipos Orbán, Zsarnay Imre, Ghyezy Ignácz, Ráth 
Péter, Kende Kanut, Borlea Zsigmond, Madocsá-
nyi Pál, Hosszú József, 

V. Osztály; Szentkereszty Zsigmond b., Si
mon Pál, Sztratimirovics György, Millutinovics 
Szvetozár, Tóth Lőrincz, Keglevich Béla gr., Sza
bó Imre (pápai), Lehoczky Egyed, Drottlef Tamás 
Vilmos, Decáni Károly, Popovics Zsigmond, Eöt
vös Tamás, Vojnics Barnabás, Trauschenfels Emil, 
Kálnoky Pál gr., Szabó Sámuel, Simay Gergely, 
Czebrián László gr., Popovics Desseánu János, 
Conrád Mór, Lükő Géza, Szilády Áron, Markos 
István, Perényí Zsigmond b., Zerdakelyi Incze, 
Bethlen János gr., Dani Ferencz, Ács Károly, Gaál 
Péter, Bánó Miklós, Vargha Antal, Kautz Gyula, 
Peley Lajos, Zichy Ferraris Viktor gr., Szolga 
Miklós, Besze János, Szirmay Géza, Kállay Ödön, 
Thury Gergely, Oláh Miklós. 

VI. Osztály: Pethes József, Jankóvics Antal, 
Kalauz Pál, Láng Gusztáv, Somssich Imre gr., 
Soldos Imre, Simonyi Lajos b., Zichy Antal, Szlu-
ha Benedek, Opicz Sándor, Dellimanics István, Papp 
Simon, Sebestyén László, Dózsa Dániel, Puskariu 
János, Armbruszt Péter, Deák Ferencz, Nikolics 
Sándor, Huszár Károly b., Justh József, Széles Dé
nes, Morscher Károly, Koller Antal, Zsitvay József, 
Csörghe László, Cséry Lajos, Luksich Bódog, Boér 
János (udvarhelyi), Szabadffy Sándor, Hunfalvy 
Pál, Dániel Pál, Boczkó Dániel, GozsduManó, Csen-
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gery Imre, Babes Vincze, Vodiáner Albert b., 
Ihász Rezső, ifj. Bethlen Gábor gr., Dósa Elek, Ba-
lomiri Simon. 

VII. Osztály: Tisza László, Borcsányi János, 
Széky Péter, Mikó Imre gr., Podmaniczky Ármin j 
b., Miletics Szvetozár, Bencsik György, Beliczey j 
István, Bartal János, Zsedényi Ede, Karácsonyi Fe-
rencz, Varga Flórián, Mocsonyj Antal, Pulszky Fe-
rencz, Román Sándor, Molnár József, Szaplonczay 
József, Véghső Gellért. Molnár Pál, Szontagh Pál, 
Békássy Lajos, Jendrassik Miksa, Rannicher Jakab, 
Gorove István. Dobrzánszky Adolf, Szabó Imre, 
Angyal Pál , Tulbás János , Teleki Domokos 
id. gr., Fischer István, Szász Károly, Bárányi Ágos
ton, Balomíri János, Máday Lajos. Branovácsky 
István, Zimmermann József András. Svastics Gá
bor, Mocsonyi Sándor, Vállyi János, Tisza Kálmán. 

VIII Osztály: Szitányi Bernát, Kupriczlmre, 
Kemény Gábor b., Luzsénszky Pál b., Kossuth 
Pál, Maniu Aurél, Paczolay János, Domokos László, 
Zichy Jenő gr.. Szakái Lajos, Kiss Miklós, Bobory 
Károly, Bottka Mihály, Lator Gábor, Szentkirályi 
Mór, Nagy Ignáez, Macellariu Illés, Wass Sámuel 
gr., Ocsvay Ferencz, Vietorisz János, Török Bálint, 
Bethlen Farkas gr., Somssich Pál, Török Sándor. 
Gaál Miklós, Szemző Mátyás, Berde Mózses. Hor
váth Lajos, Lónyay Menyhért, Széchenyi Imre gr., 
Tóth Kálmán, Beniczky Ödön, Trefort Ágoston, 
Ivánka Zsigmond, Boheteliu Sándor, Andreánszky 
Boldizsár, Lázár Dénes, Várady Gábor. Podmanicz
ky Frigyes b., Dapsy Vilmos. 

IX Osztály: Komáromy György, Lovassy Fe

rencz, Vucsetics István, Zámory Kálmán, Stefani-
desz Henrik, Horváth Elek, Eiteí Frigyes, Csiky 
István, Wlád Alajos, Szilágyi István, Ráday Lász
ló gr., Thalabér Lajos, Deáky Lajos, Odescalchi 
Gyula kg., Kiss Jakab, Kiss Lajos, Vecsei Oláh 
Károly, Joannovics György, Barinyay József, 
László Imre, Dedinszky József, Bónis Sámuel, Mo
csonyi György, Vidacs János, Pap Lajos, Horváth 
Károly, Pillér Gedeon, Karácsonyi János. Prug-
berger József, Bethlen Sándor gr., Kacskovics Ig
náez, Csernovics Péter, Ányos István, Darvas An
tal, Huszár István, Bezerédj László, ifj. Rudics 
József b. , Kuba János, Illésy János, Maróthy 
János. 

Ocsvay Ferensz és Ráday László jegy 
ZÖk (váltakozva fölolvassák az egyes osztályok névso
rát, mely végleg megállapíttatik.} 

Elnök : E névjegyzékek ki fognak nyomatni 
és a t. ház tagjai között az osztályok számára szét 
fognak osztatni. A később igazolandó képviselő 
urak utólag fognak az osztályokba beosztatni. 

Most a lemondások következtében megürült 
két alelnöki és egy jegyzői állomás betöltésére ke
rülne a sor; azonban még többen a képviselő urak 
közül nem érkeztek meg, de reményiem, hogy jö
vő csütörtökig meg fognak jönni : ha tehát bele
egyezik a ház, ezen állomásokra a szavazatokat a 
jövő csütörtökön lehetne behozni. Ha idő közben 
más tárgy adná elő magát, az ülés napja szokott 
módon fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. e. lli/i órakor. 

CXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 16-dikáü 

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 : Bemutattatnafc : Horvát Boldizsár, Zeyk Károly, Szlávy József, Tóth Vilmos és Pefcykó Lázár megbízó levelei ; 
felszólalások a nyitrai és vajdahunyadi képviselőválasztások ellen; Szentkirályi Mór és Török Bálint lemondása a képviselőségről ; 
Hertelendy György kérvénye szabadságidőért, mely megadatik ; Milesz Józsefé leánya keresztlevele kiadatása iránt; Tulka község 
lakosaié haszonbér kieszközlése iránt; a nagyszalóki tiszti ügyészé a papi tized megtérítése iránt; Duna-Szerdahely s más községeké 
a házbéradó átváltoztatása iránt házosztályadóvá ; Sztakovics Venczelné s társaié a Boér József elleni panasz félrevetése iránt; Rozs
nyó bányaváros elöljáróié a miskoícz-dobeinai vasútvonal ügyében; veszprémi s zalai birtokosoké hasonszenvi tanszék állítása iránt a 
pesti egyetemen. Szavazás két alelnökre s egy jegyzőre. A belügyminiszter Zombor városa szerb nyelvű fölterjesztésére adott felelete 
iránt interpelláltatván, a legközelebbi ülésben igér felelni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gróf, 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., Wenckkeim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 í/i órakor. 
Elnök : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző

könyvét fogja vezetni Joannovics György jegyző 
úr, a szólani kívánók neveit pedig Ocsvay Ferencz 



176 CXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 16. 1867.) 

jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a májtis 
13-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Horvát Boldizsár igazságügymi
niszter, mint Vasmegye Szombathely városa vá
lasztó kerületében újonnan egyhangúlag megvá
lasztott képviselőnek bemutatom megbízó levelét. 
Úgyszintén Zeyk Károly belügyminiszteri állam
titkár Kolosmegye Gyalu választó kerületében 
ujolag megválasztott képviselő, továbbá Szlávy 
József belügyminiszteri államtitkár üsongrádme-
gye tápéi vál. kerületében megválasztott képvise
lőnek, végre Tóth Vilmos belügyminiszteri taná
csos Nyitramegye nyitrai választó kerületében 
újonnan megválasztott képviselő megbízó levelét. 
Ugyanez ellen választó kerületéből bárom aláírás
sal ellátott kérvény nyújtatott be. Bemutatom vé
gül Petykó Lázár Vajda-Hunyad városa ké] (vise
lőjének megbízó levelét. Péchy Manó gr. Vajda-
Hunyad városnak az erdélyi kormányszékhez in
tézett folyamodását küldi meg , melyben Petykó 
Lázár helyett, annak meg nem jelenhetése miatt, 
nj képviselőválasztást kér elrendeltetni. Mindezen 
irományok az állandó igazolási bizottsághoz uta
síttatnak. 

Szentkirályi Mór úr, Pest Józsefvárosa kép
viselője, a főváros főpolgármesterévé lett megvá
lasztatása alkalmából, mivel minden idejét hivata
lának kivánja szentelni, képviselői állásáról lemond. 
Pest város központi bizottsága új választás eszköz
lésére fog fölszólíttatni. 

Török Bálint, Hód-Mező-Vásárhely képvise
lője, Csongrádmegye első alispánjává lett megvá
lasztása alkalmából képviselői állásáról lemond. 
Csongrádmegye központi bizottsága föl fog szólít-
tatni új választás eszközlésére. 

Hertelendy György, Zalamegye szentgróti 
választó kerületének képviselője rongált egészsége 
helyreállítása végett, egy havi szabadság időt kér. 
(Megadatik.) 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Milesz József pestmegyei Apostag községbeli 
birtokos férjhez adott Albertína leánya keresztle
velének Posva Lajos plébános általi kiadatását 
kéri elrendeltetni. 

Tulka biharmegyei község lakosai a nagyvá
radi katholikus püspökséghez tartozó patai pusz
tának haszonbérbe adását részökre kieszközöltetni 
kérik. 

Nagy-Szalók községének tiszti ügyésze a 
község által kivetett papi tizedet az országos alap
ból megtéríttetni kéri. 

Duna-Szerdahely városa, úgy Elötejed, Ne

messzeg és Újfalu községek elöljárói a községekbeli 
i házbér-adót házosztály-adóvá kérik átváltoztatni. 

Sztakovics Venczelné és társai a nevök alatt 
i Boér József ügy véd ellen 610. sz. alatt beadott 
! panaszt koholtnak és álczázottnak állítván, mint 

alattomos rágalmat félrevettetni kérik. 
Rozsnyó bányaváros elöljárói a miskolcz-

dobsinai vasútvonal kiépítését kamatbiztosítással 
| engedélyeztetni kérik. 

Veszprém- és Zalamegye több birtokosai egy 
1 hasonszenvi tanszéknek a pesti egyetemen való 
i fölállítását kérik eszközöltetni. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bízott-
i ságlioz utasíttatnak. 

A t. ház utolsó ülésében elhatározta, hogy 
két alelnökre és egy jegyzőre a szavazatok ma 

; adassanak be. A képviselői névlajstrom betűrend
ben föl fog olvastatni: méltóztassanak szavazatai
kat beadni. (Fölkiáltások: Egy czéduláraf) En úgy 
hiszem, hogy a számítást könnyíteni fogja, ha két 
czédulára iratnak. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa a 
képviselők névjegyzékét, kik egyenkint beadják szava
zati jegyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző 
urak délután összefogják számítani, és a holnapi 
ülésben az eredmény ki fog hirdettetni. 

Most Sztratimirovics képviselő úr a miniszter 
urakhoz interpellatiót kivan intézni. (Halljuk!) 

Sztratimirovics György: Zombor városa 
képviselete által egy szerb nyelven szerkesztett 
jegyzőkönyvnek a belügyminiszter úrhoz való föl
terjesztése alkalmából a belügyminiszter úr egy 
rendeletet bocsátott ki, melyben exmissis exmit-
tendis a következő fordul élő: „A múlt hó 16-kán 

| tartott közgyűlésnek ,,rácz" nyelven szerkesztett s 
! a polgármester által ugyanazon hó 26-án 1373. 
I sz. a. kelt jelentésével föl térj esztett jegyzőkönyve 
I az előadottak értelmében elintézésre alkalmas nem 
| levén, azt a városi közönségnek visszaküldöm. 
1 annak magyar szerkezetben leendő haladéktalan 
I előterjesztését elvárom, és jelen rendeletemet jö-
| vőre irányul szem előtt tartatni kivánom. (Elénk 
j helyeslés a képviselők padjain) Budán, 1867. május 
I hó 2-án B. Wenkheim Béla s. k." 

Tekintettel, hogy a felelős kormánynak egyik 
fő feladata a fenforgó nemzetiségi differencziák-
nak tapintatos és jogos eljárás s a törvények 
méltányos magyarázata általi kiegyenlítését elő
mozdítani ; tekintetbe véve, hogy miniszteri ren
deletben a „rácz" kiíejezésnek használata és al
kalmazása nálunk szerbeknél alapos és aggodal
mas keserűséget idézett elő ; tekintetbe véve, hogy 
oly képviseletnek szerb nyelven szerkesztett jegy
zőkönyvének visszautasítása, mely túlnyomó több
ségében szerb, a t. képviselőház által a magas 



CXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 17, 1867.) 17 7 

minisztériumnak adott indemnitással világos ellen-
tétben áll, mely által a municipális törvények, 
nevezetesen az 1848-ki törvények 1 6-dik t. czikke-
lyének e) pontja fölfüggesztetik; mindezeket te
kintetbe véve a magyar felelős kormányhoz azon 
kérdést kényteltníttetem intézni: kész-e a kor
mány a szerb nemzetnek azon kifejezés által való 
megsértéséért nyilvános elégtételt adni, (Hangos 
derültség a képviselők padjain) mely szerint a kor
mány egy rendeletet bocsátana közzé, melynek 
alapján hivatalos esetekben a „rácz" kifejezésnek 
használata megtiltassák ? továbbá kész-e ezen egész 
rendeletet, mely az adott indemnitással s a nemze
tiségek és nyelvek gyakran hangoztatott jogegyen
lőségével ellentétben van, visszavonni, s a nem-
magyarajku municipiumok és képviseletek által 
saját nyelvökön szerkesztett hivatalos beadványait 
jövőre elfogadni ? 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Azonnal felelhetnék ugyan a hozzám intézett inter-
pellátióra, miután azonban azt egész terjedelmé
ben nem érthettem, a holnapi ülésben fogok annak 
érdemére nézve válaszolni. Most csak e kitételre 
nézve: ,,rácz" kívánom megjegyezni, hogy én ab
ban egyátalában sértőt nem látok, és törvényeink 
is e kifejezéssel : ,,rasciani" élnek; azonban ez in
kább a stylus dolga levén, e részben nem forog 
fen nehézség. 

Elnök: T. ház! Holnap 11 órakor ülés fog 
tartatni, mely ülésben a miniszter urak által elő
terjesztendő' törvényjavaslatok ki fognak hirdet
tetni ; ezek azután ki fognak nyomatni és az illető 
osztályoknak szétosztatni. Most az ülést bezárom. 

Az illés végződik d. u. 12 1/i órakor. 

CXXIV. OUSZAGrOS ULES 
1867. május 17-dikén 

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

T á r g y a i : Az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. A két alelnökre és egy jegyzőre tör tént szavazás eredményt!-
kihirdettetik. Bemutattatnak : Láiiár Sándor megbízó levele; szakesi választók ellenkérvénye; Pap Gergely lemondása ; a magy. orsz. 
képzőművészeti társulat kérvénye az Eszterházy-képtár megszerzése i rán t ; a makói csizmadia- s a palotai csapóczéhé 1849-bel i köve
telésük teljesítése iránt. A kormány törvény-, illetőleg határozati javaslatokat nyújt be a közös viszonyok, az 1 8 i T

8 - b e l i törvények
nek a nádor jogkörére, a minisztérium alakítására, a nemzetőrségre, az évi költségvetésre, s a csajkások kerülete s bánsági végvidék 
képviseletére vonatkozó rendeletei ügyében. A kormány felel a zombori hatóság szerb fölterjesztésére adott válasza iránt tet t kérdésre. 

A kormány részéről jelen vannak ; Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Ocsvay Ferencz jegyző ur, 
a szólani kivánók neveit fogja jegyezni Joanno-
vics György jegyző ur. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvass a a 
május 16-ikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ! A^árady Gábor képviselő urnák van 
észrevétele. 

Várady Gábor: Az állandó igazoló bizott
ság részéről van szerencsém a t. képviselőháznak 
jelenteni, hogy Torma Károly urnák a képviselők 
sorából történt kilépése folytán egy tag hiányzik 

KÉPV. H. NAPLÓ. l 8 6 5 / 7 . IV-

a bizottságban. Miután a teendők folyvást szapo
rodnak a bizottság körében, de különben is a ház 
rendszabályainak ez iránti rendelete megtartandó 
fölkérem a t. házat, méltóztassék a hiányzó tag 
megválasztása iránt intézkedni. 

Elnök : Tehát a legközelebbi ülésbe méltóz
tassanak behozni czéduláikat. (Jobbfelöl többen Ke
mény Gábor b. nevét hangoztatják- balról: Szavaz
zunk ! Szavazzunk!) 

E l n ö k : U g y hiszem, legczélszeriibb lesz a-
legközelebbi ülésben beadni a szavazati jegyeket 

Most a jegyző urak jelentést fognak tenni a 
tegnapi szavazatok eredményéről. 

Joannovics György jegyző: A két aki 
nöki állásra beadatott 227 szavazat, ebből 9 lap* 
üres volt, az első alelnökségre legtöbb szavazatot 
nyert Somssich P á l , (Éljenzés) még pedig 141 
szavazatot, utána legtöbb szavazatot kapott L u -
zsénszky Pál báró, még pedig' 64-et. A másod al-
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elnökségre legtöbb szavazatot kapott Dósa Elek, 
{Éljenző) <nég pedig 139 szavazatot, utána leg
több szavazatot kapott Tisza László, t. i. 60-at. A 
jegyzői állásra beadatott 227 szavazat, ezek közül 
üres volt 9 , legtöbb ^szavazatot kapott Horváth 
Lajos képviselő ur (Éljenzés) t. i. 135-öt, utána 
Szontagh Pá l , 64-et. E szerint első alelnöknek 
.Somssich Pál 141, másod alelnöknek Dósa Elek 
139, jegyzőnek Horváth. Lajos 135 szavazattal 
lettek megválasztva. 

Elnök: E szavazás eredménye tehát, hogy 
első alelnök Somssich Pál, második alelnök Dósa 
Elek, jegyző Horváth Lajos képviselő *űr. 

S o m s s i c h P á l : Tisztelt ház ! Mély tisztelet
tel fogadom a képviselő háznak azon határozatát, 
mely által engem egyik alelnökévé megválasztani 
méltóztatott; iparkodni fogok, ha alkalmilag az 
elnökösködésre hivatva lennék, annak teendőit a 
48-diki törvények és az azok értelmében készült 
házszabályok szerint híven teljesiteni. Ha mégis 
korlátolt tehetségeim a felmerülő nehézségekkel 
megmérkőzni képesek nem lennének, számitok az 
egész ház alkotmányos igazságszeretetére, istápo
lására, melylyel fogyatkozásaimat pótolni s gyar
lóságaimat kiegészíteni fogja. Ezen reménynyel, 
illetőleg kéréssel^ ismétlem mély tiszteletemet és 
köszönetemet. (Éljenzés.) 

Dósa E l e k : T. ház! Az előttem megnyílt 
alelnöki hivatal föladata megoldásának fontossá
gával és lehető nehézségeivel szemben, mélyen 
érezve hajlott, elgyöngült korom és avatatlansá
gom miatti elégtelenségemet, bátorságot annak 
elvállalására csakis a nyilvánult és éltem alkonyát 
érdemeimen fölül elannyira megtisztelő bizalmában 
keresem. És miután afelől is meggyőződtem, hogy 
tekintettel a körülményekre, ezen bátorságot a t. 
ház bizalmában nem csak keresni, hanem megta
lálni is kötelességem : tisztelettel hajlom meg- a t. 
ház bizalmi szavazatában tolmácsolt kötelesség pa
rancsoló szava előtt, és elfogadom a másod alel
nöki állást azon reményben, hogy a t. ház beval
lott elégtelenségem irányában szokott kegyességü 
elnézéssel lenni, g-yakorlatlanságomból következő 
lehető botlásaim megelőzhetése végett engem bölcs 
tanácsával támogatni, személyem irányában em
berbaráti, a közérdek irányában pedig magasztos 
hivatásából folyó kötelességének is fogja ismerni. 
T. ház! fogadja nagyrabecsült bizalmáért hálatel
jes köszönetemet és azon fogadástételemet, hogy 
még lehető minden erőmet annak megérdemlésére 
fölhasználni szent kötelességemnek ismerendem. 
(Éljenzés) 

H o r v á t h LaJ0S(ffl></í/2ó7 székből): T. képvi
selőház! Teljes készséggel hajlom meg a t. ház 
akarata előtt, s a mennyire tehetségem engedi, 

igyekezni fogok pontosan teljesiteni kötelessége
met. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Lázár Sándor, Naszódvidék monori 
kerületében megválasztott országgyűlési képviselő 
bemutatja eredeti megbízó levelét. Az állandó iga
zoló bizottsághoz tétetik át. 

Szakcs tolnamegyei választó kerületnek 490 
választója a Dőry-párt részéről Cséry Lajos kép
viselő megválasztása megsemmisítését kérő kér
vényt félrevettetni s a megválasztott képviselőt 
igazoltatni kéri. Áttétetik az igazoló bizottsághoz. 

Pap Gergely, Közép-Szolnokmegye szilágy
csehi választó kerületének képviselője egészségi és 
családi viszonyai miatt képviselői állásáról lemond. 
Közép-Szolnokmegye központi választmánya, uj 
választás eszközlésére fog fölszólittatni. 

Idő közben a következő kérvények érkeztek be. 
Az országos magyar képzőművészeti társulat 

igazgatósága a berezeg Eszterházy-féle nagybecsű 
képgyűjteménynek a nemzet részére leendő meg
vételét kéri eszközöltetni. 

Fekete András, a makói csizmadiaczéh nevé
ben, a 1849-ik évi hadjáratban kiszolgáltatott 755 
pár huszárcsizma árából hátralevő 416 pft 36 kr 

1 kifizettetését kéri elrendeltetni. 
Palota, veszpréinmegyei mezőváros csapóczé-

hének elöljárói szintén a 49-dik évi hadjárat alkal
mával kiszolgáltatott posztók árából hátralevő 
9402 ft 53 krnyi követelésüket kérik kifizettetni, 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Andrássy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. képviselő ház! Mint már e ház t. elnöke beje
lenteni méltóztatottt a háznak, a minisztérium kö
telességének tartotta azon tárgyakra nézve, me
lyek iránti határozat még a koronázás előtt szük
ségesnek mutatkozott, a maga részéről javaslato
kat terjeszteni a t. képviselőház elé. Ezen javas
latokat van szerencsém a. t. háznak benyújtani, 
azon kéréssel, méltóztassék azok fölolvasását el
rendelni, azokat kinyomatni s tárgyalásukra mi
előbb határnapot kitűzni. 

H o r v á t h La jos j e g y z ő (olvassa 1) a tör
vényjavaslatot a magyar korona országai és az ö fel
sége alatt álló többi országok között fönforgó közös 
érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról; 2) 
a torvényjavadatot az 184''/%-dik III. t. ez. azon in
tézkedéseinek, melyek a nádor, mint királyi helytartó 
jogkörére vonatkoznak, módosításáról; 3) a törvény
javaslatot a nemzetőrségről szóló 1847/s XXII. t. cz-
fölfüggesztésérbí; 4) a törvényjavaslatot a miniszté
rium alakítására vonatkozó 1847/i III. t. ez. 12. 
§-ának módosításáról; 5) a törvényjavaslatot az 
1847/i-dik évi IV. t. ez. 6. §-a módosításáról- végre 
6) a határozati javaslatot az 1847/s-diki V. t. ez. 5. 

I %-ánaJ: azon rendelete ideiglenes fölföggesztése iránt, 
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mely a csajkátok kerülete és a hansági végvidék kép
viseletére vonatkozik*). 

E l í lÖk : A miniszterelnök úr által bemutatott 
javaslatok ki fognak nyomatni s a t. ház tagjai 
között ki fognak osztatni. 

A mi az osztályok alakulási idejét illeti, bátor 
vagyok a t. háznak a jövő hétfőt ajánlani abból a 
tekintetből is, mert még több képviselő' úr van 
távol, s némely igazolások is fognak történni, saz 
igazolandó képviselő urakat is be lehet azután so
rozni egy vagy más osztályba. (Helyeslés.) Ha 
méltóztatnak kívánni, az órát is kijelölhetem, s 
délelőtti 10 órát vagyok bátor ajánlatba hozni : 
ekkor méltóztassanak a kijelölt helyiségekben meg
jelenni. 

A belügyminiszter úr kivan a tegnap hozzá 
intézett interpellatióra válaszolni. (Halljuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter : 
Sztratimirovics György Nagy-Becskerek városa 
képviselőjének a tegnapi napon a kormányhoz 
intézett két kérdésére, melyeket tegnap egész ter
jedelmében megérteni nem valék képes, tegnapi 
nyilatkozatomhoz pótlólag következőket van sze
rencsém válaszolni. (Halljuk! Halljuk!) , 

Azon első kérdésre nézve, vajon a kormány 
hajlandó-e a Zombor sz. kir. városhoz intézett 
rendeletében foglalt „rácz" kifejezés által megsér
tett nemzetiségnek nyilvános elégtételt adni az 
által, hogy új rendeletet bocsásson ki, melyben 
fegyelmi büntetés terhe alatt ezen szónak hivatalos 
használata tiltassék e¥' ? erre ismételve csak azt 
nyilvánítom, hogy ezen kifejezésben egyátalában 
sértést nem találok, nem látok; és még bona fide 
föl sem lehet tenni, hogy a kormány hivatalos 
rendeletben, melyet hatósághoz intéz, gunyczim-
mel szándékozott volna, akár ezen hatóságot, akár 
ennek bármely tagját is illetni. (Helyeslés.) Ennél
fogva ott, hol sértés nincs, elégtételnek sincs he
lye ;legkevésbbépedig akkor, amikor mestersége
sen czéloztatik a sértés szándoka valakire rá erő
szakoltatni. (Helyes!) A mint a tegnapi ülésben 
emlitém, ugy törvénykönyveinkben, mint statisz
tikai és történeti munkákban, valamint a Lipót alatti 
privilégiumokban, melyekre hivatkoznak, mindany-
nyiszor diákul „rasciani," magyarul ráez név alatt 
fordulnak elő a hazának azon lakosai és azon hon
polgárai, kik jelenleg szerbeknek óhajtják mago
kat neveztetni. Magam is a magán életben a leg
régibb idő óta mindig ezen kifejezéssel éltem, a 
nélkül, hogy bárki is megsértve érezte volna ma
gát azok közöl, kiket az ország lakóiul befogadott 
és honfitársakúl elismert. Ennélfogva azt hiszem, 
hogy csak gúny és nevetség tárgyává lenne azon 
kívánt, de fen nem tartható rendelet, mely sze-

•) Lásd az Irományok 87— 92-dik szánát. 

rint fegyelmi büntetés terhe alatt tiltatnék meg 
ezen nevezet használata. Egyátalában azt hiszem, 
ha valaki sértésről szólhat, és elégtételt követelhet 
magának: én vagyok azon helyzetben. Mert az én 
aláirásommal küldetett szét azon rendelet, és ró
lam tétetik föl, hogy midőn valamely intézményt 
vagy rendeletet küldök hatósághoz, melynek te
kintélyét tiszteletben tartani, mind magam részéről 
mind bárki által hivatásomnak ismerem: föl akar
nám használni az alkalmat, hogy akár azon ható
ságot, akár azon hatóságnak bármely vallású, nem-

i zetiségü vagy osztályú tagját ily illoyális, indiract, 
I és a műveltség által meg nem engedett modorban 
I czéloztam volna megsérteni. ''lilénk helyeslés.) Azon

ban ily susceptibilitásokon magamat felülemel
vén, minden ilynemű netáni gyanúsítást magam
tól elutasítok, annál inkább, miután a jelen körül
mények közt az annyira helytelenül és igazságta-

j lanul felizgatott sokféle nemzetiségek kedélyének 
| megnyugtatása, a nemzetiségi differentiák kiegyen

lítése, szóval a béke helyreállítása — meggyőző
désem szerint — minden állású egyénnek hazafiúi 

! kötelessége. Ennélfogva részemről, ha csakugyan
megsértve éreznék magokat az illetők e kifejezés 
által és abban gúnynevet találnának, oda fogok 

) hatni, hogy hivatalos iratokban e kifejezés: „szerb" 
használtassék. (Helyeslés.) 

A mi az interpellátiónak azon részét illeti, 
| melyben azon kérdés intéztetett a kormányhoz, 

hajlandó és kész-e a magyar jegyzőkönyvekre 
vonatkozó rendeletét visszavonni, és más nyelven 
szerkesztett jegyzőkönyveket és beadványokat is 
elfogadni'? határozottan kijelentem, hogy ezentúl 
is elvárom—nem is hivatkozva a törvényekre, ha
nem a méltányosság szempontjából, és a közigaz
gatás lehetősége tekintetéből— hogy a jeg3Tzőköny-
vek magyar szövegben terjesztessenek fel a kor
mányhoz, miután egyedül ezek szolgáihatnak biz
tos elintézési alapúi. Kérdem ugyanis és appellá-
lok mindazokra, kiknek a közigazgatásról és azon 
számos és naponkint mindinkább szaporodó ügy
darabokról s rögtöni elintézésök szükségéről fogal
mok van, kérdem, ha az országban divatozó hat
hét nyelven szerkesztett jegyzőkönyvek és bead-

| ványok küldetnének a kormányhoz, miután azok
nak olykor sürgős esetekben rögtöni elintézése az 
én kötelességemben áll, fen lesz-e tartható a felelős 
kormánynak állása, mely nem csak intézkedéseiről, 
hanem mulasztásairól is köteleles számot adni az 
összes közönségnek, a törvényhozó testületnek, és 
a mi még ennél is több, önmaga lelkiismeretének 
és kötelességérzetének? (Hosszas helyeslés.) A köz
igazgatás lehetősége tehát azt kívánja, hogy habár 
otthon, vegyes municipiumokban más nyelven 
szerkesztetnek is a jegyzőkönyvek, de a közigaz
gatás érdekében azok magyar szövegben terjesz-
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tcssenek föl a kormányhoz; ellenkező esetben a 
kormány kebelében olyan forditó osztályt kellene 
alakítani, melynek száma a belügyminisztériumi 
tisztikar létszámának talán felét képezné, de amely 
a legjobb akaratra! és legnagyobb szorgalommal 
sem volna képes a beérkező ügydarabokat és ok
iratokat annak idején oly pontosan és oly szaba
tosan lefordítani, hogy ez által akár a magán, akár 
a közérdek ne szenvedne, (Ugy van !) 

Ez irányban kiadott rendeletemre hét szabad 
kii', városnak német, tót és szerb nyelven szer
kesztett jegyzőkönyvei szolgáltattak alkalmat; és 
megnyugvásomra szolgált, hogy azon városok 
ezen rendeletemnek engedve, magyar nyelven 
terjesztették föl jegyzőkönyveiket, kivéve Zombor 
városát, aminek okát. ugy hiszem, Sztratimirovies 
György képviselő ur épen ugy, vagy talán még 
jobban fogja tudni, mint én magam 

Ezt kívántam a tegnap hozzám intézett inter-
pellátióra felelni. (Élénk helyeslés.) 

Branovácsky István: T. ház! Nem lehet 
tagadni, hogy a törvénykönyben ezen szó : „rácz" 
előfordul. Nem lehet tagadni; de én részemről 
rácz nemzetet nem ismerek: ezen név nem igazi 
név, ezen név csak provinciális név, s adatott 
azoknak, a kik úgyszólván a Rascia tartomány
ból jöttek ide Magyarországba. Hogy ezen név 
nem igazi név, és egyátalában nem jelzi azon 
nemzetiséget, melynek ezen rácz név adatik, azt 
bebizonyítom a legutóbbi időknek történetéből. 
Mind ő cs. k. fölségének 61-dik évi rescriptuniai-
ban ugyanis , mind pedig a törvényhozás azon 
fölirataiban, melyeket utóbbi időben fölterjesztett, 
ezen nemzet szerb nemzetnek neveztetik. Kérem 

tehát a t. minisztériumot, hogy ezen nevet ezentúl 
is föntartani méltóztassék. (Fölkiáltások: Hisz a mi
niszter megígérte!) Adjuk meg minden nemzetiség
nek a maga nevét, A mi pedig a jegyzőkönyvek 
miképeni fölterjesztését illeti, a jelen eset ujabb 
bizonyság arra nézve, hogy a nemzetiségi kérdést 
minél előbb törvényesen meg kell oldani, hogy e 
részben is tisztában legyünk és minden összeütkö
zés elkerültessék. (Zaj.) Ismételve kérem, hogy 
ezen nemzetiségi kérdésnek a törvényhozás elé 
hozatala iránt minél előbb intézkedni méltóztas
sanak. {Zaj.) 

Sztratimirovics György: Az első pontra 
megfelelt Branovácsky képviselő társam. A mi pe
dig a t. miniszter urnák interpellatiómra vonatko
zó érdemleges válaszát illeti, ez a felől győzött 
meg engem, hogy elérkezett amaz időpont, mely 
sürgetőleg követeli, hogy elvégre a törvény hatá
rozza meg a nemzetiségek és nyelvek jogait. És 
erre nézve nem késendem legközelebb egy szor
galmazó indítványt a ház asztalára letenni. 

E l n ö k ; T. képviselőház! Miután hétfőig 
ülés nem lesz, a most beadott javaslatok a házhoz 
fognak küldetni; mihez azon kérést csatolom, hogy 

i hétfőn 10 órakor, mikor az osztályok meg fognak 
! alakulni, egyszersmind alakulás után méltóztassa

nak a tárgyaláshoz hozzáfogni. 
A kérvényi bizottság tagjait kérem, hogy 

ülés után méltóztassanak rövid tanácskozmányra 
itt maradni. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik délután 12 V2 órakor. 

CXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 20-dikán 

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

Tárgyai: A határőrvidék képviseletére vonatkozó interpellatio visszavonatik. Bemutattatnak : Andrássy Gyula gr., Bernáth 
Lajos. Fehér Miklós, Bay György, Földváry Miklós és Szontagh Pál (rozsnyói) megbízó levele, s Ibrányi Lajos kérvénye szabadság
időért, mely megadatik. Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Szabó Miklós, Buóez Kálmán, Horvát Boldizsár, Szlávy József föltételesen, 
Petykó Lázár és Rónay Jáczint végleg igazoltatnak, Petykó Lázár egyszersmind föl levén szólítandó, hogy helyét a képviselőházban 
foglalja el. Az újonnan igazolt képviselők osztályokba soroztainak. Szavazás az igazoló bizottságban megürült helyre. 

A kormány részéről jekn vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr.} Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9l/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezetni fogja Horváth Lajos jegyző úr. 
A szólani kívánók neveit jegyzi Ocsvay Ferencz 
jegyző úr. A múlt ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 
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Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a május 
17-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Madarász József: Szabad legyen félbesza
kítanom a t. jegyző urat. A jegyzőkönyvben — 
ugy rémlik előttem, meglehet, hogy roszul fogtam 
fel — ezen kitétel fordul elő : „ezen következő 
törvényes határozati javaslatok." ' 

Ocsvay Ferencz jegyző: A szerkezet így 
van : „törvény- és határozati javaslatok." 

Madarász József: Még ha igy van is, sza
bad legyen magán véleményein szerint kérnem, 
hogy ez ekkép módosíttassák: „törvényjavaslat 
iránti határozati javaslatok," (Ellenmondás.) Mél
tóztassanak megengedni: van törvényes határozat 
iránti javaslat, és van fölhívás törvényjavaslat 
iránti határozathozatalra. Határozhat a t. ház 
többsége; de azt hiszem , sokkal szabatosabb a 
törvényjavaslatot is külön, és aztán a határozati 
javaslatot is külön említeni, nem pedig igy, amint 
a szerkezetben van : „törvény- és határozati ja
vaslat." „Törvényjavaslat és határozati javaslat :" 
ez, azt hiszem, a legszabatosabb kitétel lenne. (Ma
radjon!) 

Deák F e r e n c z : Az előadott észrevételt any-
nyival inkább helyeslem, mert a kezelés módjára 
nézve e kétféle nem esik egy szabály alá. A tör
vényjavaslatot ugyanis az osztályokban kell tár
gyalni ; a határozati javaslat ellenben nem tarto
zik az osztályok, hanem tisztán a ház elé. Eddig 
is azon határozatokat, melveket hoztunk, nem kül-
döttük előbb az osztályokba ; de a törvényjavas
latokat a szabályok szerint osztályokban kell tár
gyalni. Contradistingváljunk tehát törvényjavas
latot és határozati javaslatot. 

Ocsvay Ferencz j e g y z ő : Tehát a jegyző
könyvben ekkép hangzik majd a kitétel : „tör
vényjavaslatok és határozati javaslat." Ezen meg
különböztetés folytán a jegyzőkönyv ez után kö
vetkező pontjának ekként kell szólania: „Az elő
sorolt törvényjavaslatok és határozati javaslat be
mutattatván, kinyomatásuk, a törvényjavaslatok
nak az osztályokhoz, a határozati javaslatnak pe
dig szokott módon leendő tárgyalása végett," stb. 
(Helyeslés. A jegyzökönyvet végig olvassa.) 

Elnök : Manojlovics képviselő úr sziólani 
kivan. 

Manojlovics E m i l : Több héttel ezelőtt in-
terpellatiót intéztem a bel- és honvédelmi minisz
ter urakhoz az iránt, szándékozik-e a kormány a 
határőrvidéket ezen országgyűlésre meghívni, s 
ekként az országgyűlést a törvény értelmében ki
egészíteni. Eddig intei'pellatiomra felelet nem kö
vetkezett; a körülmények pedig idő közben oly 
annyira megváltoztak, hogy a miniszter urak fe
leletadásának szükségessége most már magától 

elenyészett. Ennek következtében a tisztelt ház 
engedelmével interpellatiómat visszavonom. 

E l n ö k : Bemutatom Zemplénmegye sátoral
jaújhelyi választó kerületének újonnan megválaszt-
tott képviselője, Andrássy Gyula gr. megbízó leve
lét. (Éljenzés) Továbbá Pestmegye dunaveesei vá
lasztó kerületéből Bernáth Lajos, Hevesmegye szol
noki választó kerületéből Fehér Miklós, Beregme-
gye mezőkaszoni választó kerületébőlí'Bay György, 
Győrmegye öttevényi választó kerületéből Föld-
váry Miklós, végre Gömörmegye rozsnyói választó 
kerületéből Szontagdi Pál meg-bizó levelét. Mindezen 
megbízó levelek az állandó igázó bizottsághoz uta
síttatnak. 

Ibrányi Lajos képviselő két heti szabadságot 
kér. (Megadatik) 

Az állandó igazoló bizottság részéről Ráday 
László gr. jelentést tesz néhány ujabb választás 
igazolására vonatkozólag. 

Ráday Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottságnak Tóth Vilmos, Nyitramegye nyitrai 
választó kerülete képviselőjének megválasztására vo
natkozó jelentését, mely szerint az emiitett képviselő 
a törvény szabta 30 napi határidő fentartásával igazo
landó. Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Tóth Vilmos föltételesen 
igazoltatik, 

R á d a y Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottsíg véleményes jelentését Zeyk Károly Ko-
lozsmegye gyalui kerülete képviselője megválasztásáról, 
mely szerint Zeyk Károly a törvény szabta 30 nap 
fentartásával igazolandó. Atalános helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Zeyk Károly a törvé
nyes 30 nap fentartásával igazolt képviselőnek 
jelentetik ki. 

R á d a y Lász ló gr . e lőadó (olvassa az iga
zoló bizottságnak Petykó Lázár Vajda-Hunyad város 
képviselője megválasztásáról szóló véleményes jelenté
sét, mely szerint a törvény szabta 30 napi határidő 
már igen régen elmúlván, Petykó Lázár végleg igazo
landó lenne. Olvassa továbbá a bizottság véleményét 
Vajda-Hunyad városának 1866 nov. 30-án tartott 
képjviseleti gyűlésének határozata nyomán a városi 
föbiró és egy ülnök aláírásával ellátott, s az erdélyi 
kir. főkormányszékhez beadott és onnan az ország
gyűléshez áttett azon folyamodás tárgyában, melyben 
a város közönsége panaszt emel az iránt, hogy meg
választott képviselője, Petykó Lázár, többszöri felszólit-
tatása daczára, a már cs'iknem egy év óta megnyílt 
képviselő testületben helyét mind ez ideig el nem fog
lalta, és melyben az erdélyi kir. főkormányszék fol-

\ kéretik, engedné meg, hogy a város, miután Petykó 
| mind ez ideig Pestre nem távozott, más képviselő 
I választása iránt intézkedhessek. A bizottság ezt, miután 
\ nem a választás törvényessége ellenében hozatik föl, 
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saját köréhez tartozónak nem tartván, eziránti hatá- I 
rozatra a képviselőház f.gyeimét hívja föl. Helyeslés.) -, 

E l n ö k : Méltóztatnak Petykó Lázár képviselő 
urat az igazolt képviselők sorába fölvenni ? (Igen !) 
Egyébiránt a jegyzőkönyv megküldése már azt mu
tatja, hogy a képviselő úrnak szándéka van meg
jelenni az országyülésen: ennélfogva részére az 
igazolás kimondatik. 

B ó n i s S á m u e l : Igaz, az igazolásra nem tar
tozik az , hogy Petykó Lázár képviselő úr már j 
esztendő óta meg nem jelent; hanem ha küldőinek 
panaszuk van meg nem jelenése miatt és mert ők J 
képviselve nincsenek, talán mégis szükséges volna, 
hogy az elnökség szólítsa fel őt az itteni megjele
nésre. {Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva az igazolás kimondatik, 
hanem az illető képviselő úr az elnökség által az 
országgyűlésen való megjelenésre fel fog szó-
littatni. 

ManojloviCS E m i l : És pedig zárhatáridő 
kitűzésével! 

E l n ö k : Zichy Antal képviselő úr fogja az 
állandó igazoló bizottság jelentését folytatni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét a Rónay Jáczint Györmegye peri 
választó kerülete képviselőjének megválasztása ellen be
adott kérvény tárgyában. A panaszokadatolva nem lé
vén, a bizottság Rónay Jáczint képviselőt a végleg iga
zolt képviselők sorába fölvétetni véleményezi. Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Rónay Jáczint végleg 
igazolt képviselőnek jelentetik ki. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bizottság 
véleményét Szabó Miklós, Vasmegye kőszegi választó ke
rületében, Buócz Kálmán, Hontmegye ipolysági kerüle
tében, Horvát Boldizsár, Vasmegye szombathelyi vál. 1 
kerületében, végre Szlávy József, Csongrádmegye tápéi \ 
vál. kerületében megválasztott képviselőknek választása 
tárgyában. A bizottság Szabó Miklós, Buócz Kálmán, 
Horvát Boldizsár, Szlávy József képviselőket a törvény 
szabta 30 nap fentartása mellett igazoltatni vélemé
nyezi. Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva Szabó Miklós, Buócz 
Kálmán, Horvát Boldizsár és Szlávy József igazolt 
képviselőknek nyilváníttatnak, a törvény szabta 
30 nap határidő fentartása mellett. 

A most igazolt képviselő urak az osztályokba 
be is osztathatnak. Azon ajánlatot vagyok bátor a 
t. háznak tenni, hogy mindenekelőtt azok az osz
tályok pótoltassanak ki, melyek kilépés vagy le

mondás által megfogytak. A VIII- dik osztályból a 
ház 2 1 . §-a értelménél fogva Somssich Pál képviselő 
úr kilépett: bátorkodom tehát ajánlani, hogy a 
VlII-dik osztályba Horvát Boldizsár igazságügyi 
miniszter és képviselő úr osztassák be 

BÓniS S á m u e l : Én azt tartom, a szabályt 
meg kell tartam, és az üresedésbe jött helyeket sor
solás utján kell betölteni. (Helyeslés) 

Elnök: Ha sorsolást méltóztatnak parancsol
ni, akkor a következő képviselő urak fognak sor
solás alá kerülni: Horvát Boldizsár. Szabó Miklós. 
Petykó Lázár, Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Buócz 
Kálmán és Szlávy József. (Hát Rónay Jáczint?) Bo
csánatot kérek, Rónay Jáczint képviselő úr ideig-
len volt már igazolva, és a negyedik osztályban 
ben van. (Maradjon helyén!) A két első osztályban 
41 képviselő van: ennélfogva azt hiszem,hogy a sort 
a l l l - ik osztályon lehet kezdeni. {Helyeslés. A sorsolás 
megtörténik). Szabó Miklós jön a l l l -d ik osztályba, 
Zeyk Károly a lV-dik osztályba , Szlávy József az 
V-dik osztályba, Horvát Boldizsár a Vl-dik osztály
ba. (Oda kettő kell! Dósa Elek helyeit még egy!) Te
hát Buócz Kálmán szintén aVI-dik osztályba jön ; 
Tóth Vilmos a VH-dik osztályba, Petykó Lázár a 
VlII-dik osztályba. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy az ál
landó bizottság egy hiányzó tagjára most adassa
nak be a szavazatok? vagy pedig a következőülés
ben? (Ma!) Tehát méltóztassanak szavazatjegyei
ket beadni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a képvise
lők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző urak 
össze fogják számítani és az eredmény a legköze
lebbi ülésben ki fog hirdetetni. 

Mielőtt az osztályok alakulás és tárgyalás vé
gett összejönnének,kérem a nemzetiségi bizottságnak 
40 tagját, hogy igen rövid tanácskozás végett 
méltóztassanak itt maradni. 

A t. osztályokat felkérem, hogy a szabályok 
értelménél fogva, ha öt osztály a munkálatát bevé
gezte, méltóztassanak azt az elnökséggel tudatni. 
A legközelebbi ülés a szokott módon annak idejé
ben ki fog hirdettetni. 

Most egyéb tárgy nem lévén, az ülést elosz-' 
latom. 

Az ülés végződik d. e. 10 */ órakor. 
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CXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
. 1867. május 25-dikén 

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

Tá rgyai : Bemutattatnak : Szelestey László, Hollán Ernő, Paizs Andor, Lázár Kálmán gr., Kvassay László és Fabritiu* 
Károly megbízó levele; Szobotin község kérvénye úrbéri szolgálat>k alóli fölmenteié i rán t ; Urhegyi Perencz panasza Nuridán János 
•ellen ; az alberti csizmadiaezéh kérvénye a magyar ezredek számára dolgoztatás i r án t ; Borsos Sámuelnéé segélydijért; Csintalan 
Józsefé hivatalért ; Kiss Bálinté költségei kifizetéséért; Szabó Istváné s Gergely Györgyé 1 8 4 % - b e ü káraik megtérítése irAnt; Kolo
séin Ferencz panasza a kismartoni hivatalnokok el len; Reiser Lipót k írvénye az alföld-fiumei vasút ügyében; Nagy Gáboré 
184%-be l i kárai megtérítése i r án t ; Munkácsy Zsigmond és Adolfé biztosítékuk kiadása i rán t ; Szinnay Pálé lefoglalt pénze kiadása 
i r á n t ; Bagyog községé úrbéri ügye rendezése i rán t ; Andics Taddéé szállásbéri illetménye i rán t ; Ó-Telek, Újvár és Oregfalu közsé
geké úrbéri vá l ságuk ügyében. Az igazjió bizottság egy tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik. Fehér Miklós, Pöldváry 
Miklós, tizontagh Pá l (gömöri), Bay György, Andrássy Gyula gr., Beraáth Lajos, Lázár Sándor föltéteseu, Sipos Ferencz, Cséry 
Lajos végleg igazoltatnak, s az ujon igazolt képviselők az osztályokba soroztainak. A törvényjavaslatok tárgyalása napirendre tűzetik. 
A kormány kijelenti, hogy Fiume meg van híva az országgyűlésre. A koronázási hitlevél szerkesztésére országos küldöttség megvá
lasztása határoztatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Goruve István. Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ocsvay 
Ferencz jegyző úr fogja vezetni, a szólni kívánó
kat pedig Csengery Imre jegyzi fel. Az utolsó 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
%0-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Szelestey László, Vasmegye kör-
möndi választó kerületében megválasztott képvi
selő beadja megbizó levelét , úgyszintén Hollán 
Ernő. Vasmegve felső-eőri választó kerületében 
megválasztott képviselő, továbbá Paizs Andor, 
Somogymegye marczali kerületében , Lázár Kál
mán gr., Hunyadmegye hátszeg-vidéki választó 
kerületében . Kvassay Lászlp , Treneséumegye 
varin-kis-ujhelyi választó kerületében, és végre 
Fabritius Károly, a segesvári kerületben megvá
lasztott képviselő. E megbizó levelek az állandó 
igazoló bizottságnak fognak kiadatni. 

Bemutatom a t. háznak az idő közben beérke
zett kérvényeket. 

Szobotin beregmegyei község lakosai , a 
Schönborn gr. volt földes urok által követelt úr
béri szolgálatok alól méltányos kárpótlási dij mel
lett magokat felmentetni kérik. 

Urhegyi Ferencz nagy-kikindai lakos, Nuri
dán János aradi ügyvédet hűtlenséggel és sik
kasztással vádolván, ellene vizsgálatot rendeltetni 
s magának elégtételt eszközöltetni kér. 

Pestmegyei Alberti mezővárosa csizmadia-

czéhének elöljárói a magyar ezredek részére szük
ségelt lábbeliek készítését hazai iparosok által 
kérik eszközöltetni. 

Özvegy Boros Sámuelné szászvárosi lakos, 
mint magyar honvéd özvegye, évi segélydijban 
kéri magát részesittetni. 

Csintalan József győri lakos magyar kincs
tári uradalmi gazdatisztté leendő kineveztetését 
kéri eszközöltetni. 

Kiss Bálint múzeumi képtári őr, a közokta
tási minisztériumnak 2782, sz. a. intézvényét reá 
nézve sérelmesnek panaszolván, költségeit a ház
hoz benyújtott kérvénye értelmében az országos 
pénzalapból kéri kifizettetni. 

Szabó István rimaszombati lakos a magyar 
kormánynak 48 — 49-ik évben kiszolgáltatott fe
hér rulianemüekért járó 5920 ftnyi követelését 
kifizettetni kéri. 

Gergely György szepesmegyei lakos az oszt
rákok és muszkák által 48—49-dik évben okozott 
2886 ftnyi kárát megtéríttetni kéri. 

Dr. Kolovein Ferencz kismartoni ügyvéd, a 
város hivatalnokainak számos visszaéléseit és jog
talanságait panaszolván. orvoslásért folyamodik. 

Reiser Lipót török-becsei lakos az alföld
fiumei vasutat hazai tőkék igénybe vételével kér i 
kiépíttetni. 

Nagy Gábor hajdu-nánási lakos a magyar 
kormánynak 1848 —49-ben kiszolgáltatott bor-
nyutarisznyákért járó 5239 ft 40 krnyi követelé
sét kifizettetni kéri. 

Munkácsy Zsigmond és Adolf a kormánynyal 
1848-ban kötött szerződés biztositékául letett 
13.848 ftot kiadatni kéri. 
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Szirmay Pál bártfai lakos a cs. kir. rendőri 
hivatal által lett letartóztatása következtében lefog
lalt 2000 ftnyi készpénzének kiadatását kéri kiesz
közöltetni. 

Bagyog sopronmegyei község összes lakosai 
az úrbéri maradványföldektől követelt terhes 
kamatok ügyének rendezését kérik, 

Andics Taddé győri lakos Szatmár-Németi 
város által letartóztatott másfél évi őrnagyi szál
lásbéri illetményét 750 fttal kifizettetni kéri. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
nak fognak kiadatni. 

Nikolics Sándor képviselő úr kivan előter
jesztést tenni. 

NikoliCS Sándor : T. képviselőház! Van 
szerencsém Torontálmegye három örökszerződésü 
községének, u. m. Ó-Telek, Újvár és Öregfalu 
községeinek folyamodványát a t. képviselőház elé 
terjeszteni, melyekben a t, képviselőházat kérik, 
hogy az örökszerződésü községek megváltását 
illetőleg törvényhozásilag intézkedni méltóztassék. 
Az e részbeli törvényhozási intézkedés valóban 
már azért is szükséges, mert már 1853-ban egy 
pátens jelent meg, melynek értelmében már sok 
község tettleg megváltotta magát , több község 
megváltása folyamatban van, sokan pedig mostan 
óhajtanák magokat megváltani. E községekben 
most nagy aggodalomban vannak: a kik már 
megváltották magokat, nem tudják, fog-e eddigi 
eljárásuk a magyar törvényhozás által helyesel-
tetni, vagy nem; a kik pedig most készülnek ma
gokat megváltani, nem tudják, minő lépéseket te
gyenek. Sok ezer jó és munkás honpolgár meg
nyugvására szolgálna tehát, ha a t. képviselőház 
e tárgyban mielőbb intézkednék. Kérem ennél
fogva, méltóztassék e három folyamodást a codifi-
eationalis bizottságnak kiadni, hogy az sokféle 
elfoglaltatása közepett munkásságát ez irányban 
is kifejthesse. (Fölkiáltások: A kérvényi bizottság
nak .') 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak kivánja a 
t. ház e folyamodásokat kiadatni? (Fölkiáltások: 
A kérvényi bizottságnak!) Tehát a kérvényi bizott
ságnak adatnak ki. 

Jegyző úr ki fogja hirdetni az állandó iga
zoló bizottság egy tagjára történt szavazás ered
ményét. 

Horváth Lajos j e g y z ő : Összesen beada
tott 240 szavazat.- ezek közül Lázár Dénes nyert 
153 szavazatot, Pap Lajos pedig 60 szavazatot, 
kettő üres volt, többekre eloszlott 25 szavazat. 

E l n ö k : Tehát az igazoló bizottság tagjául 
Lázár Dénes választatott meg. 

Grajzágó Salamon állandó igazoló bizottsági 
előadó több képviselőválasztás igazolása iránt tesz 
jelentést. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét, mely szerint Fehér 
Miklós, Heves- és Külső-Szolnokmegye szolnoki választó 
kerületében megválasztott képviselő, a szabályok által 
kitűzött 30 napi határidő föntartása mellett igazola ndó. 
Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház Fehér Miklós képviselőt 
föltételesen igazolja. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az iga
zoló bizottság véleményét Földváry Miklós, Győrmegye 
öttevényi választókerületében megválasztott képviselő 
választása tárgyában, mely szerint a nevezett képviselő' 
a 30 napi határidő fóntartásával igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa a bizott
ság véleményét Szontagh Pál, GömÖr- és Kis-Hont-
megye rozsnyói választó kerületében megválasztott kép
viselőválasztása tárgyában, mely szerint nevezett kép
viselő a szabályszerű 30 napi határidő fentartása 
mellett igazolandó. Helyeslés.) 

Elnök: Szontagh Pál képviselő tehát fölté
telesen igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olva ssa az iga
zoló bizottslg jelmtését Bay György, Beregmegye me-
zökászoni kerülete képviselőjének választása tárgyá
ban, mely szerint Bay György a szabályok által kitű
zött határidő fentartása mellett igazolandó. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a bizottság 
véleményét. 

Gajzágó Salamon előadó (az állandó iga
zoló bizottságnak Andrássy Gyula gr. miniszterelnök 
Zemplénmegye sátoralja-ujhelyi vál. kerülete által 
történt 'megválasztásáról szóló jelentését, mely öt a tör
vényes 30 napi határidő fentartása mellett igazolan-
dónak véli. Helyeslés. Éljenzés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e véleményt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva Andrássy Gyula gr. 
miniszterelnök úr, mint Zemplénmegye s.-a.-újhelyi 
vál. kerületének képviselője föltételesen igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az áll. 
igazoló bizottság jelentését Bernáth Lajosnak Pest
megye dunavecsei kerületében képviselőül történt ehá-
lasztatásáról, mely szerint nevezett képviselő a 30 napi 
határidő jentartása mellett igazolandó.) 

E l n ö k : .Méltóztatnak e véleményt elfogad
n i? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bernáth Lajos mint 
Pestmegye dunavecsei vál. kerületének képviselője 
föltételesen igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó (olvassa az áll. 
igazoló bizottság jelentését Lázár Sándor, Naszódvidék 
monori vál. kerületében megválasztott képviselő ügyé
ben, melyben a jegyzőkönyvhöz csatolt nyilatkozatot, 
miután képviselőknek utasitások nem adathatnak^ 
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•nem létezőnek tekintetni, Lázír Sándort pedig a tör
vényes 80 napi hatiridö fentartása mellett igazolni 
indítványozza) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság indítványát \ 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a választási 
jegyzőkönyvhöz csatolt utasítás nem létezőnek 
tekintetik, Lázár Sándor pedig, mint Naszódvidék 
monori kerületének képviselője föltételesen igazol
tatik. 

Gajzágó Salamon előadó {olvassa az áll
igazoló bizottság jelentését Sipos Ferencznek Bereg-
megye felvidéki kerületében képviselővé történt meg
választatása tárgyában, melyben öt végleg igazolmdó-
nak véleményezik) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Sipos Fe
rencz mint Beregmegye felvidéki kerületének kép
viselője végleg igazoltatik. 

Gajzágó Salamon előadó {olvassa az állan
dó igazoló bizotts 'tg véleményét a Cséry Lajosnak, mint 
Tolnamegye szakcsi választó kerülete föltételesen már 
igazolt képviselőjének választása ellen időközben érke
zett panaszok tárgyában. A bizottság a, panaszokat 
mellőztetni s Cséry Lajost mint Tolnarnegye szakcsi 
választó kerületének képviselőjét végleg igazoltatni vé
leményezi. Elfogadjuk !j 

E l n ö k : Ennélfogva Cséry Lajos végleg iga
zolt képviselőnek nyilvánittatik. 

Cséry Lajos képviselő űr föltételesen már iga
zoltatott, következéskép az osztályokba már be 
van osztva; a többi most igazolt képviselő urak 
pedig sorshúzás utján fognak az osztályokba be
osztatni. {A szavazóvederbóí kihúzza a neveket.) A 
VIII. osztályból három tag hiányzott. E g y már 
be van osztva, következéskép a VIII. osztályba 
még kettő fog jönni, és pedig Lázár Sándor és Si
pos Ferencz. A I X . osztályba jön Andrássy Gyula 
gr. miniszterelnök. Most következik az I. osztály, 
a hova Bay György fog jutni. Ezen osztályban e 
szerint már 43 tag van. A II . osztályba jut Szon-
tagh Pál, a I I I . osztályba Bernáth Lajos, a IV. 
osztályba Fehér Miklós, az V. osztályba Földváry 
Miklós. 

Az osztályok működésöket befejezték; sőt a 
központi bizottság i s ; és ennek részéről Csengery 
Antal és Zichy Antal képviselők, mint előadók 
meg fogják tenni a jelentést. 

Csengery A n t a l : T. ház ! A közösügyi tör
vényjavaslat előadójává megválasztatván a köz
ponti bizottság részéről, van szerencsém jelenteni, 
hogy a központi bizottságnak átalános érdemle
ges észrevételei a közösügyi törvényjavaslatra 
nézve nincsenek; az egyes szerkezeti módosításo
kat pedig lesz szerencsém az egyes szakaszok tár- j 
gyalásánál előadni. Egyébiránt ezen szerkezetig 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % , JV. 

módosítások a bizottság jegyzőkönyvében már ki 
vannak nyomatva, és gondolom, tegnap óta már 
a t. ház tagjai közt ki is vannak osztva. 

Zichy A n t a l : T. ház 1 Ha méltóztatnak pa
rancsolni, mint a központi bizottság jegyzője tán 
felolvasnám a jegyzőkönyvet ? {Fölkiáltások: Napi
rendre!) 

E l n ö k : A központi bizottság jelentése nem 
csak ki van nyomatva, hanem a t. képviselő urak 
között szét is van már osztva. Ennélfogva nincs 
egyéb hátra, mint arra tárgyalási napot kitűzni. 
A t. ház beleegyezésével bátor vagyok a holnap
utáni napot, hétfőt, tárgyalási napul kitűzni. {He
lyeslés.) Ennélfogva május 27-én d. e. 10 ó rakora 
tárgyalások meg fognak kezdetni. 

Gliyczy K á l m á n : Azt gondolom, hogy a 
ház szabályai szerint jövő hétfőn fogják az előadó 
urak előterjeszteni tüzetesen a központi bizottság-
véleményét; de a mennyiben a tisztelt ház előtt 
egyik előadó tír kijelentette már, hogy érdemleges 
észrevételei nincsenek, az a részleteknél fogja 
előadni a bizottság nézetéi, mig a másik t. elő
adó úr, azt hiszem, majd hétfőn fogja indokolni a 
központi bizottság véleményét; és ha netalán a 
kisebbségben maradott résznek előadója élni kí
vánna azon jogával, miszerint ő is a kisebbségben 
maradott véleményt előterjeszthesse , ugy hiszem, 
az iránt nem lehet észrevétel, hogy ez hétfőn an
nak idejében a szabályok szerint szintén megtör
ténhessék. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Megvallom, e részben nem 
tudom elég világosan a dolgot ; azért teszem a 
kérdést: van-e a központi bizottságnak kisebbségi 
előadója ? {Nincs !) Ki hát a kisebbség előadója ? De 
akárki legyen az, én a kifejezést nem értem: mert a 
központi bizottság előadója előadja a központi bi
zottság véleményét; az egyes osztályok előadójá
nak szintén van joga véleményét előadni; de ebből 
nem következik, hogy ő a kisebbség előadója, 
hanem az egyes osztálynak előadója. Nem csak 
az egyiknek, hanem valamennyinek van joga vé
leményét előadni, de nem mint a kisebbség, ha
nem mint az egyes osztály előadójának. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr . : Hivatkozva a házszabá
lyoknak 3-dik szakaszában foglalt 26-dik sza
kaszra, én, mint a ki a ÍX-dik osztály részéről a 
központi biz >ttságban előadónak voltam megvá
lasztva, ott a IX-dik osztály véleményét előter
jesztettem, de miután az kisebbségben maradt, és 
most Csengery Antal t. előadó úr azt mondotta, 
hogy a központi választmánynak nincs eltérő né
zete : én tehát erre vonatkozólag bátor vagyok 
kijelenteni, hogy a IX-dik osztály véleményét a 
hétfőn tartandó ülésben bátor leszek előadni. (Föl
kiáltások: Ugy mint a IX-dik osztály előadója és nem 
int a kUihbiígi!) 

24 
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E l n ö k : A hétfői napot méltóztatnak elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) 

A miniszterelnök úr kivan szólani. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! A minisztérium meg van győződve arról, 
hogy nem csak saját kötelességét teljesiti, hanem 
a nemzet hő óhajtásának is megfelel, midőn siet
tetni kívánja azon nagyfontosságú napot, midőn ő 
felsége a király Sz. István koronájával Magyaror
szág királyává, ő felsége a királyné pedig szoká
sos módon Magyarország királynéjává fog föl
avattatni. Annál inkább meg van erről győződve a 
minisztérium , minthogy a magyar alkotmányos 
fogalmak szerint a koronázás, mely más orszá
gokban csak egyszerű szertartás szokott lenni, 
Magyarországban egyszersmind a nemzet és koro
na jogainak szentesítését foglalja magában. A 
mennyiben pedig a koronázás előtti teendőknek 
legfontosabbika és leglényegesebbike, az inaugu
rale diploma megállapítása mindig ugy tekinte
tett, mint nem a kormánynak, hanem a nemzet
nek, és igy a törvényhozás két házának teendője: 
bátor vagyok a tisztelt ház elé azon inditvány-
nyal lépni, méltóztatnék küldöttségről intézkedni, 
mely az inaugurale diploma megállapítása iránt 
a ház elé minél előbb javaslatot terjeszszen ugy, 
hogy ezt azután ő felségéhez helybenhagyás és 
illetőleg elfogadás végett föl lehessen terjeszteni. 
Az eddigi eljárás szerint e tárgyban mindig regni-
colaris deputatio szokott eljárni, és azt hiszem, a 
ház most sem fog e gyakorlattól eltérni. (Helyes
lés.) Ha tehát a t. ház ebbe beleegyezni méltózta
tik, a választás eszközlésére talán a hétfői napot 
lehetne kitűzni, (Helyeslés) a mely napon a főrendi 
ház is megválaszthatná tagjait. Ha indítványomat 
elfogadni méltóztatnak, (Elfogadjuk!) a tagok szá
ma iránt kellene még határozni. 

Zsedényi Ede : Miniszterelnök úr indítvá
nya folytán kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. 
házat, hogy ezen koronázási hitlevél megállapítása 
a legszorosabb kapcsolatban van az ország területi 
épségével ; s miután a horvát ügyet illető or
szággyűlési határozat a terület kérdése iránti jo
gainkhoz világosan és szorosan ragaszkodik, az
óta azonban azt tapasztaltuk, hogy Horvátország 
tartományi gyűlése nem csak a nemzetközi, de a 
területi kérdésekben is jogtalan követeléseit foly
tatja: azt hiszem, okvetlenül szükséges, hogy ezen 
területi kérdés iránt is valahára tisztába jöjjünk, s 
főleg Fiume iránt, melynek állapota némi zavarba 
ejtetett azon kegyelmes királyi kézirat által, mely 
miniszterelnökünkkel tudatja, hogy Fiume Zág
rábba és Pestre is követeket küldjön. Látjuk pedig, 
hogy Fiume lelkes városának képviselői épen Ma
gyarország iránti ragaszkodásuk miatt Zágrábban 

I csak gúnyt aratnak. Azt hiszem, hogy ezen inga
dozó állapotnak, melynek az én vélekedésem sze
rint még ennyi tért sem kellett volna engedni, va
lahára véget kell vetni; azért meg fogják engedni, 
hogy miniszterelnökünk indítványa folytán azon 
két kérdést intézhessem a t. miniszterelnök rirhoz ; 
vajon Fiume város királyi meghivó levél által 
meg vau-e már híva az országgyűlésre, úgy hogy 
az inaugurale diploma megállapításánál is részt 
vehessen? másodszor, vajon a t. miniszterelnök 
úr nem tartja-e tanácsosnak, hogy területi jogaink 
tekintetében Horvát- és Tótországoknak azon me
gyéi és városai, melyek az 1848. V-ik t. ez. sze
rint meghívandók az országgyűlésre, már most, 
miután maga Horvátország követeket nem küldött, 
ugyanazon jogaink fentartása tekintetéből nem 
tartja-e szükségesnek, hogy ezen megyék királyi 
meghívó levél által meghivassanak, hogy így 
ezeknek tér nyittassák arra, hogy ha törvényes 
jogaikkal élni akarnak, ezekkel élhessenek? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Jogomban volna ugyan ezen interpellatióra bő
vebb megfontolást kérni és arra írásban történen
dő beadása után válaszolni; azonban nem látván 
okot arra, miért ne válaszoljak mindjárt: ha mél
tóztatnak megengedni, feleletemet a következők
ben vonom össze. (Halljuk! Halljuk!) 

A mi azt illeti, hogy ezen kérdés mily össze
köttetésben van az inaugurale diploma megállapí
tásával : azt hiszem, hogy ha az inaugurale dip
loma meg fog állapíttatni, és abban a Horvátor
szágra és a korona integritására vonatkozó kérdés 
a küldöttség által a ház elé fog terjesztetni, akkor 
lesz helyén e felett a háznak érdemleg nyilatkozni; 
akkor fog a felett határozni, hogy mi módosítás 
vagy eljárás szükséges e tekintetben az inaugurale 
diploma megállapításánál. 

A mi a kérdés másik részét illeti, azt t. i. 'hogy 
meg van-e Fiume városa híva a magyar országgyű
lésre , az inaugurale diploma megállapítására és a 
koronázásnál való részvételre nézve : erre nézve 
azon megnyugtató választ adhatom a t. háznakjiogy 
igenis meg van híva, a meghívás már el is küldetett 
(Élénk helyeslés), és remélem, hogy képviselői meg 
fognak körünkben jelenni. 

A harmadik kérdést illetőleg, vajon tanácsos
nak tartanám-e azt, mit a t. képviselő úr mintegy 
javaslatképen méltóztatott ezen tárgyhoz kötni, 
mi azonban nem tartozik se e tárgyhoz, se a jelen
legi inditványnyal szoros összeköttetésben nincs: 
erre nézve határozott véleményem az, hogy nem 
csak tanácsosnak nem tartom, sőt épen ellenkező
jének, és hogy a kormány a maga részéről ezen 
politikát, mely az országgyűlés igen ildomos, igen 
méltányos, tán ennél is több, de szerintem helyes 
eljárásától eltér, soha és semmi esetre magáévá 
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nem teheti. Ez nézetem e részben, és ezt óhajtot
tam válaszolni. (Helyeslés.) 

Zsedényi Ede : Szót kérek. 
Somss ich P á l : Mellőzve ezen incidens kér

dést, én magára a miniszterelnök úr előadására 
nézve kivánok nyilatkozni. Én azt, mint az eddigi 
gyakorlattal teljesen öszhangzásban levőt, pár
tolom, és hogy kivitelét minél inkább gyorsítsuk, 
bátor vagyok indítványozni, hogy kebelünkből 
számra nézve pl. 24 tagú bizottságot válaszszunk 
meg, és ezekre a szavazatokat jövő hétfőn adjuk 
be. Egyszersmind a főrendeket kellene értesíteni, 
hogy ők is a szokott arányban válaszszák meg az 
illető tagokat Az általam ajánlott szám, azt hi
szem, elég nagy, hogy az ily főfontosságú, eddig 
is mindig országos bizottság által kidolgozott nagy 
munkához fogjon, és a király és az ország közti 
főfontosságií oklevelet kidolgozza, mely azután 6' 
felsége elé terjesztethessék. 

Zsedényi Ede : T. miniszterelnök úr beszé
dének első részére vagyok bátor felelni. Azt mél
tóztatott mondani, hogy az ország integritása a 
koronázási hitlevél megállapításával nincsen össze
köttetésben. (Fölkiáltások : Azt nem mondta!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Igenis öszszeköttetésben van, hanem akkor lesz 

erről szó, midőn az inaugurale diploma a ház elé 
kerülvén , az integritás kérdése is szőnyegen 
lesz. 

Zsedényi Ede : Bátor vagyok válaszolni, 
hogy miután az 1807. IV. t. ez, szerint Fiume vá
rosa ezen országgyűlés kiegészítéséhez tartozik, 
én okvetlenül szükségesnek tartottam volna, hogy 
az inaugurale diploma megállapításánál itt képvi
selve legyen. (Folkiáltások : Meg van híva !) 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem lé
vén , azon kérdést intézem a t. ház elé, elfogadja-e 
azon indítványt, hogy az inaugurale diploma el
készítésére országos bizottság küldessék ki, mely 
a képviselőház részéről 24 tagból állana? (Elfo
gadjuk!) Azt hiszem ennek folytán, hogy az elnök
ség által a méltóságos főrendek elnöksége fel lesz 
szólítandó, hogy ehhez a számhoz aránylag szintén 
válaszszanak küldöttségi tagokat. 

Szavazataikat a hétfői ülésre méltóztassanak 
behozni. 

A költségvetési bizottság tagjait hónap 10 
órára az elnökségi irodában kéiem megjelenni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. május 27-dikén. 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Stoll Károly, Eszterházy Kálmán gr. és Fest Imre megbízó levele ; Német-Boly község kér
vénye magyar kisdedóvó s elemi tanoda fölállítása iránt; Leipoldné és társaié ősi vagyonuk visszaadása iránt; Dobsina városé a 
miskolcz-dobsinai vnsut iránt; Gyök község panasza földjei elvétele miatt. Szavazás a koronázási hitlevél szerkesztésével megbízandó 
országos bizottság tagjaira. A költségvetés májusra elfogadtatik. A közös érdekű viszonyokat tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása áta-
lánosaágban és részleteniint megtörténik, 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József ó., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr... Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Horváth Lajos jegyző nr fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit pedig Ocsvay Ferencz j egyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a május 
25-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom Nagy-Bánya képviselője 
Stoll Károly, hasonlag a Kolozsvárit képviselővé 
elválasztott Eszterházy Kálmán gr. megbízó leve
lét. Mindkettő az állandó igazoló bizottsághoz té
tetik át. 

Német-Boly mezőváros közönsége német nem
zetiségi ürügy alatt netalán tehető igényeiről tö
kéletesen lemond, és magyar kisdedóvó intézetet 
és négy osztályú elemi tanodát kér felállíttatni. 

SomSSiCh P á l : A német-bolyiak külön le
vélben felkértek engem is, hogy ezen folyamod
ványt pártoljam. Kérném tehát a t. házat, ha leg
alább annyiban figyelemre méltatná ezen szép 
törekvéseiket, hogy azon közönséges és lassú útról, 

24* 
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melyen a kérvényi választmányban szoktak a kér
vények tárgy altatni, ez ügyet gyorsabb elintézés 
végett vagy azonnal a közoktatási minisztérium
nak méltóztatnék kiadni, vagy, ha ez nem volna 
lehetséges, a nemzetiségi bizottsághoz kegyesked
nék áttenni. (Fölkiáltások : Nem lehet!) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Talán a határozat
ban kimondhatja a t. ház, hogy a kérvényi bizott
ság ezen tárgyat előleg terjeszsze a házhoz ; hanem 
a szabályoktól eltérnünk nem lehet. Annálfogva 
csak ennyiben lehetne gyorsítani e tárgy elintézé
sét. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság ugy is legkö
zelebb beadja jelentését, azon alkalommal tehát 
erről is fog jelentést tenni. (Helyeslés.) 

Még a következő kérvények érkeztek : 
Leipoldné, szül. Sőtér Amália és érdektársai 

a királyi ügyész által jogtalanul történt megtá-
madtatásukat orvosoltatni és elfoglalt ősi vagyo
nukat visszaadatni kérik. 

Dobsina város kéri a miskolez-dobsinai vasút 
mielőbbi kiépittetését. 

Az ó-budai koronái uradalomhoz tartozó Gyök 
helység panaszt nyújt be, hogy a helység számára 
kiosztott földeket a földbirtokos elvette, kérik tehát 
ez ügyet a 48 előtti állapotba vissza vezettetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Most méltóztassanak a tisztelt ház tagjai az 
inaugurale diploma készítésével megbízandó 24 
tagú bizottságra a szavazatokat beadni. 

Deák F e r e n c z : Nem tudom, t. ház, el van-e 
már határozva, hogy a főrendek szólittassanak 
fel a szavazásra? (Kö'.beszólás: El van határozva!) 
Ha ez el van már határozva, akkor jő lenne, ha a 
főrendek mai ülésébe a jegyzők egyike most mind
járt átvinné a ház határozatát. 

ElnÖk: Jelentem a t. háznak, hogy a főren
deket elnöki levélben szólítottam fel, hogy magok 
részéről aránylag válaszszanak az inaugurale diplo
ma készítésével megbízandó bizottságba tagokat. A 
mint értesülve vagyok, a főrendek ma 11 órakor 
ülést tar tanak, hihetőleg a végett, hogy ekkor 
megválaszszák a bizottsági tagokat, kiknek névsora 
közöltetni fog a tisztelt házzal. 

G h y c z y K á l m á n : A t. elnök urnák levele 
arra volt intézve, hogy a mélt. főrendek tartsanak 
ülést; de azért a ház határozatát, mely mai nap 
hitelesíttetett, a főrendek ülésébea jegyzők egyike 
által a bevett szokás szerint mégis át kellene vitet
ni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha szükségesnek látja a t. ház, a 
jegyző átmehet; egyébiránt én nem csak az ülés 
tartása iránt szólítottam fel a mélt. főrendeket, 
hanem a választásra nézve is. (Mégis át kell vinni!) 
Méltóztatnak kívánni, hogy a jegyző átvigye azt? 

| (Vigye át!) Ennélfogva Joannovics György jegy-
i ző ur át fog menni az üzenettel. 

Méltóztassanak már most a 24 tagú bizott-
j ságra szavazataikat beadni. 

Horváth Lajos jegyző (oha ssa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket. 
Ez alkalommal a következő képviselők kijelentik, hogy 
nem szavaznak: Boczkó Dániel, Böszörményi László, 
Csiky Sándor, Deáky Lajos, Dégenfeld Gusztáv gr., 
Halász Boldizsár, Káttay Ödön, László Imre, Papp 
Pál, Patay István, Vállyi János, Vidacs János. 

E l n ö k : A jegyző xirak a beadott szavazato
kat össze fogják számítani, és az eredmény hol
nap ki fog hirdettetni. 

Beniczky Gyula képviselő ur a költségve-
I tési bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költ-
ségvetö bizottságnak a ház májushavi költségeire vo-

! natkozó jelentését.) 
ElnÖk: Méltóztatik a t. ház elfogadni ? (El

fogadjuk l) Ennélfogva az elnök e szerint fog 
intézkedni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költ-
ségvetö bizottság jelentését Körmendy Ferencz és Ne
mes Ádám írnokok abbeli kérvénye tárgyában, hogy 
nekik május havára 40—40, összesen 80 frtos pótlék 

| utalványoztassék, mely kérelmöket a bizottság teljesiten-
dönek véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
javaslatát ? (Elfogadjuk.') Tehát a két írnoknak a 

I 40 frtnyi pótlék május havára megadatik. 
Folyó évi május 20-dik napján a minisztérium 

öt törvényjavaslatot és egy határozati javaslatot 
1 mutatott be , s azokat az osztályok és a köz-
! ponti bizottság már tárgyalták is. A tisztelt ház 
! tárgyalásukra a mai napot méltóztatott kitűzni: 
! ennélfogva először is a közös viszonyok tárgyá-
| ban beadott törvényjavaslat fog föl olvastatni. 

Tisza K á l m á n : Csak azon egyszerű észre
vételem van, miszerint, a mint tudom, a határozati 
javaslat az osztályokban nem tárgyaltatott és még 
napi rendre kitűzve nincs is, hanem csak a négy 
törvényjavaslat lett napi rendre kitűzve. 

E l n ö k : Csak azt mondtam, hogy a határo
zati javaslat is be van mutatva, és jelenleg csak a 
törvényjavaslatok fognak tárgyaltatni. (Fölkiáltá
sok : Tehát napirendre kell tűzni.') 

Deák Ferencz : Tisza Kálmán képviselő ur 
igen helyesen jegyzi meg, hogy a határozati javas
lat nem volt kitűzve tárgyalásra, hanem csak a 
törvényjavaslatok. A határozati javaslat nem is 
tárgyaltatott az osztályokban és nincs még napi
rendre kitűzve: következve most kell a határozati 
javaslatot napi rendre tűzni. Én ugy vélem, hogy 

1 a törvényjavaslatok tárgyalása után tárgyalhatnák 
azt. (Helyeslés.) 
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- E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a törvényjavaslatok tárgyalása 
után fog a határozati javaslat tárgyaltatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (ohasm a miniszté
rium által előterjesztett törvényjavaslatot a magyar 
korona országai és az ö felsége uralkodása alatt áUó 
többi ország között fönforgó közös érdekű viszonyokról 
és ezek elintézésének módjáról.) 

Csengery Antal előadó (a szószékről) •. T. 
ház! Már a szombati ülésben volt szerencsém je
lenteni, hogy az előadó központi bizottságnak a 
közösügyi törvényjavaslatra nézve, mely épen föl
olvastatott, átalános, érdemleges észrevételei nin
csenek. Egyetlen egy osztály előadója azonban 
volt, a ki e törvényjavaslat ellen egyátalában szót 
emelt, ki nem látta szükségét annak, hogy ez idő 
szerint e tárgyban törvény alkottassák. A központi 
bizottságnak előadói egyértelműleg ugy véleked
tek, hogy midőn a IX-dik osztály előadója azon 
kérdést veti föl, vajon az előttünk fekvő törvény
javaslat átalában üdvös-e vagy nem"? vajon e tárgy
ban ez idő szerint törvény alkottassék-e vagy 
ne? oly térre lépett, melyen se a központi bizott
ság, se a ház a jelen tárgyalás alkalmával öt nem-
követheti. A munkálat ugyanis, mely előttünk fek- , 
szik, nem uj törvényjavaslat, mely a minisztérium 
által kezdeményeztetvén, most terjesztetik először 
a ház elé. Országos határozat az, melyet a tör
vényhozásnak mindkét háza alkotott; országos ha
tározat, melyhez, midőn a felelős ministerium most 
azt előterjeszti, már a fejedelemnek hozzájárulása 
is előre biztosítva van; országos határozat, melyre 
nézve most már a tárgyalások annyira haladtak, 
hogy alig van egyéb hátra, mint a mit régi ma
gyar dietális nyelven concertationak neveztek. A 
tárgyalások ezen stádiumában vizsgálhatjuk, vajon 
a miniszteri szerkezet megegyez-e az országgyűlési 
határozattal; vizsgálhatjuk, vajon azon módosítá
sokkal, melyeket az uj forma igényel, nem válto
zott-e ama lényeg ? tehetünk szerkezeti módosítá
sokat ; de érdemleges változás alá az egész törvény
javaslat többé nem vehető. Ezen szempontból vette 
vizsgálat alá a központi bizottság az előttünk fek
vő törvényjavaslatot; megtette rá egyes észrevé
teleit; egyes módosításokat ajánl, melyeket a 
részletes tárgyalás alkalmával az egyes pontok 
előkerülésénél lesz szerencsém előadni. Egyéb
iránt fentartom magamnak , hogy ha az egyes 
pontokra nézve észrevételek lennének, azokra néz
ve szintén megtegyem a magam észrevételeit. 
(Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr : Tisztelt ház! Hivatkoz
va a házszabályoknak 26-dik szaka-zára, mint a 
múlt ülés alkalmával kijelenteni szerencsém volt, 
én, min ta lX- ik osztálynak kisebbségben maradott 
előadója, jogommal élni kívánok, és a IX-dik osz

tály véleményét, a mint azt előadtam a központi 
bízottságban, itt ismét és ujabban előadni szándé
kozom. És midőn ezt teszem, bár előre meg vagyok 
győződve, hogy valamint a központi bizottságban 
—nem mondhatom szerencsém volt — hanem le
szavaztattam, úgy meg vagyok győződve, hogy 
itt is le fogok szavaztatni. (Zaj.) De kötelességem
nek tartom mindig és minden időben ott, a midőn 
az országgyűlésben oly határozat hozataláról van 
szó, mely meggyőződésem szerint a hazának és 
polgártársaim jövendőjének nem elősegélésére szol
gál, mindenkor kötelességemnek tartom, igénytelen 
nézetemet kimondani; {Fölkiáltások : Mindnyájan!) 
és, igen t. ház, őszintén kinyilatkoztatom, hogy én 
az imént fölolvasott törvényjavaslatot se most, se 
semmi időben nem pártolhatom. (Helyeslés a bal 
oldalon). 

Hogy e javaslat mennyire ellenkezik azon 
elvekkel és nézetekkel, melyeket én és több elv
társaim itt az országházában osztunk, kitűnik azon 
tárgyalások jegyzőkönyvéből, illetőleg naplójából, 
melyek az úgynevezett közösügyi munkálat elfo
gadása alkalmával ezen házban előadattak; és 
noha azon tárgyalások alkalmával, a mint méltóz
tatnak emlékezni, az utolsó szó nem a bal oldalon 
történt, mindamellett kénytelen vagyok itt kinyi
latkoztatni, hogy azon érvek, melyek azon mun
kálat elfogadása mellett fölhozattak, se az én, se 
többi elvtársaim eddigi nézetét és meggyőződését 
meg nem ingatták, (Ugy van! a bal oldalon) és va
lamint akkor azon munkálatnak ellene szóltunk, 
most hasonlókép, következést vonva abból jelen
leg , midőn azon munkálat törvényeinkbe beczik-
kelyezteini szándékoltatik, ismét fölszólalunk. 

De midőn ezt teszem, ismétlésekbe bocsátkoz
ni nem akarok (Helyeslés a középen. Halljuk! balról) 
és csak egyszerűen megjegyzem a múltra nézve, 
(Halljuk!) hogy mindazok, a mik akkor elmondat
tak, fölfogásunk szerint még most is úgy állanak, 
és valamint akkor ellene szóltunk a munkálatnak, 
ellene szólunk jelenleg is. (Zaj.) Jelen fölszólalá-
somban tehát, épen követve a központi bizottság 
előadói által előadottakat, csupán azon különbsé
gekre kívánok kiterjeszkedni, melyek a jelenlegi 
törvényjavaslat és az úgynevezett 67-es bizottsági 
munkálat közt vannak. 

És midőn ezeket körvonalozom, kénytelen 
vagyok megállapodni mindjárt a bevezetésnél, 
a mely a törvényczikkelynek elébe állíttatik. Ezen 
bevezetésre nézve, nem tekintve azt, hogy az szo
katlan hosszú, oly hosszú, mint a minőt törvény
könyveinkben eddig alig találunk, (Ellentmondás 
a középen) ezen bevezetésre nézve még azt is kény
telen vagyok megjegyezni, hogy oly elveket látok 
benne megállapítva, a mely elvek Magyarország 
eddigi alkotmányával, eddigi alkotmányos hely-
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zetével alig lesznek összeegyeztethetők. Azt mond
hatná valaki erre nézve, hogy hiszen ez csak beve
zetés, hogy ez még magában véve nem törvény. 
(Ellentmondás a középen.) De épen a közösügyi 
munkálat tárgyalásakor volt alkalmunk meggyő
ződni arról, hogy midőn a bal oldal érvei ellen 
magából a törvényből nem akartak, vagy tán 
nem is lehetett érveket fölhozni, szintén a törvény 
előszavaiból hoztak föl érveket: és megvallom, én 
oly fontosaknak találom a törvények elé írt beve
zetéseket, hogy bizonyos tekintetben azok tán még 
fontosabbak magánál a törvénynél is : mert a tör
vényhozás alkotmányos utón az egyszer hozott 
törvényt ujabb határozat által megváltoztathatja, 
de azon elveket, melyek mintegy indokolásul szol
gálnak, azok az örök igazság törvénye szerint so
ha sem lesznek többé megváltoztathatók. 

Áttérve a törvényjavaslat egyes pontjaira, 
igen nagy különbséget találok ezen czikk és a 
közösügyi munkálat között. 

A 25-dik pontban mintegy alapföltétemi vi
lágosan ki van tűzve, hogy az alkotmányosság ő 
íölsége többi országaiban is tettleg életbe lépjen. 
Erről a jelen beczikkelyeztetni kivánt törvényja
vaslatban emlités nem tétetik. (Fölkiáltások : Söt 
inkább!) 

Hasonlóképen az azt követő 26. szakaszban 
még inkább ki van terjesztve azon alapföltétel. 
Ebben az mondatik, hogy e munkálat egyik alap
föltétele az, hogy a felelős kormányzat itt is, ott 
is átvette légyen a kormányzatot. Erről ezen be
czikkelyeztetni szándékolt törvényjavaslat említést 
nem tesz. 

S én, t. ház! a gyakorlat s egyátalában az 
észjog törvényeivel azt látom megegyeztethetó'nek, 
hogyha két fél egymás közt egyezkedést szándé
kol létre hozni, s az egyik fél kimondotta a maga 
nézetét föltételesen, a másik fél pedig ezen alap
föltételeket nem teljesíti, szerintem ebből nem az 
a következés, hogy félretéve az önszabta felté
teleket , ismét és újra végleg és kötelezően nyi
latkozzék ezen fél, hanem fölfogásom szerint az, 
hogy várja be, míg a másik fél részéről szintén 
azon föltételek teljesíttetnek, s addig ne kötelezze 
le magát újból jövőre. Én azt hiszem, ha mi 
most tovább menve, mellőzve a szabott feltétele
ket, beczikkelyezzük, s ezzel végleg mintegy le
kötelezzük magunkat azokra nézve, mik ezen tör-
vényczikkelyben foglaltatnak, ez által mint egyez
kedő félnek állásunk nem öregbedni, hanem min
denesetre gyengülni fog. 

Fölhozhatná valaki itt, hogy magában a tör
vényjavaslatban emlités tétetik erről, és hogy hi
szen ezen törvényjavaslatnak egy igen nevezetes 
része, mely a kezelésről szól, világos szava szerint, 
törvénynyé, valóságos kötelező törvénynyé csak 

későbben válik. Ezen t. czikkből kötelező ránk 
nézve csak az lesz, a hol a közös ügyek körvona-
loztatnak és megállapíttatnak, és miután az állít
tatott, hogy ezek magából a pragmatica sanctióból, 
melyet közös alapnak elismerünk, folynak, tehát 
azt mondhatná valaki, hogy ez ránk nézve semmi 
esetre sem veszélyes. Szabad legyen e tekintetben 
nekem ezen t. czikk szavaival felelnem, melyben az 
mondatik, hogy : „vannak ezen kívül még egyéb, 
más, nem a pragmatica sanctióban foglalt közös
ügyek, név szerint" stb. 

T. ház, én megvallom, saját egyéni nézetem 
szerint magát az első állítást sem fogadhatom el, 
hogy t. i. egyátalában mind azon ügyek a pragmatica 
sanctióból következnek. De miután az utóbbit ma
ga e munkálat is kifejezi, én azt hiszem, hogy ha 
mi most e munkálat szerint is nem a pragmatica 
sanctióból következő közös ügyeket törvényeink
be- beigtatnók, körülbelül azzal vigasztalhatnék ma
gunkat, mintha azt mondanók, hogy az ránk néz
ve sérelmes, de nehogy a jövő vagy a hatalom 
szava ránk nézve még sérelmesebbeket parancsol
jon, fogadjuk el , mert ez jobb lesz a roszabbnál. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Végezetül a törvényjavaslat zártételére akarok 
némely észrevételt tenni. Ezen zártétel, mint mél
tóztatnak meghallani, azt mondja: „hogy a második 
része ezen munkálatnak csak a'kkor válik érvé
nyessé, hogyha az ő fölsége többi országai által 
el lesz fogadva." Midőn a közösügyi numkálatok 
megkezdődtek, midőn a közös ügyek a bizottság
ban kidolgoztattak, egyik legerősebb és legfonto
sabb ok, mely által az országgyűlés elhatározta 
az ott megállapított ügyeknek jövőben közösen 
kezelését, a paritás elve volt; s midőn én most azt 
látom, hogy itt a közös ügyeknek kezelése és kör-
vonalozása bemegy Magyarország törvényei közé, 
vagy beczikkelyeztetni szándékoztatik, a nélkül, 
hogy azon egyetlen fontos ok, azon egyetlen vi
gasz, mely e részben az önállásáról leszorított nem
zetnek megmaradt, a paritás csak a jövő esélyei
nek van kitéve : igen félek, hogy majd elmondhat
juk, hogy Sz. István koronájának országai, fájda
lom, többé nem önállásukat, de egyszersmind 
egyenjogúságukat is a jövő veszélyeinek tették ki. 

Ezek előre bocsátása után magam és alX-dik 
osztály nevében, ezen törvényjavaslat elfogadása 
ellen szavazok. (Elénk éljenzés a bal oldalon.) 

Deák Ferencz : Azon tárgyakra nézve, me
lyekről a jelenleg előttünk fekvő törvényjavaslat 
intézkedik, vagyis az úgynevezett közös ügyekre 
nézve, a ház határozott; és határozatát azért hozta, 
hogy az törvénybe igtattassék. Az tehát többé 
nem kérdés, hogy e határozat törvénybe igtattas-
sék-e vagy ne ? csak az lehet kérdés, hogy most 

I készitsük-e el a törvényjavaslatot, vagy máskor? 
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A másik kérdés pedig az lehet, hogy ezen törvény
javaslat ugy, mint a minisztérium azt előterjesztette, 
mennyiben tér el a már megállapított határozattól, 
és ezen eltérések elfogadtassanak-e ? Többre a mi 
tanácskozási körünk nem terjedhet. [Helyeslés a 
középen) 

A miket Ráday képviselő ur mint saját néze
tét magára az országos határozat érdemére nézve 
mondott, azokra nézve felelni sem tartom most 
szükségesnek, mert a ház szabályaiban világosan 
ben van, hogy a ház a maga határozata ellen 
semminemű ellenmondást el nem fogad. Mig a 
határozat meg nincs hozva, szabad ellene szólani; 
a meghozott határozat után azonban ezen határo
zat ellen tárgyalásba a ház nem bocsátkozhatik. 

Ismétlem tehát, hogy belebocsátkozhatunk 
abba, hogy most e pillanatban szükséges-e azon 
törvényt elkészíteni. vagy jövőre más körülmé
nyek közt, tán koronázás után, vagy Isten tudja 
mikor vegyük elő: ebben discussiónak és határo
zatnak is van helye. Másodszor a fölött is vitat
kozhatunk igen természetesen, hogy ugy, a mint 
a törvényjavaslat itt elő van adva, a háznak eddig 
megállapitotott határozatával megegyez-e, vagy a 
mennyiben eltér, ezen eltérés elfogadható-e vagy 
nem. Azt hiszem, jelen tanácskozásainknak egyéb 
tárgya nem lehet, mert, mint már megjegyzem, a 
mit és mely részben a ház már határozott, azt és a 
részben tanácskoznia és újra határoznia nem lehet. 
Méltóztassanak tehát a tanácskozásokat ugy in
tézni, hogy mindenekelőtt arról szólhassunk, hogy 
most készitsük-e el a törvényt vagy ne? 

A mi az egyes szakaszokra vonatkozó észre
vételeket illeti: kinek-kinek joga van azokat akár 
egyszerre, akár külön előadni; hanem én czélsze-
rübbnek tartanám az egyes észrevételeket az egyes 
pontoknál előadni, föltéve, ha a ház elhatározza, 
hogy most készitsük el a törvényt: az élőbeszédre 
az előbeszéd, az egyes pontokra az egyes pontok 
fölolvasásakor. 

Ezt gondolnám én a tanácskozás rendjének, 
a dolog természeténél és a szabályok értelménél 
fogva. (Helyeslés.) 

BÓniS Sámuel*. T. ház! Én csak tanács
kozás tárgyául kivánom fölolvastatni a IX-dik osz
tály határozatát. Mert tulajdonképen, mint kisebb
ségbe jött osztály, ezen határozatnak kinyomatását 
is követelhette volna az osztály és azt együtt kel
lett volna kiosztani az eló'terjesztvénynyel. Miután 
azonban az nem kívántatott, most óhajtom, hogy 
olvastassák föl. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző {felolvassa a 
IX-dik osztály véleményét) : 

„Jóllehet, hogy a 67-es bizottság munkálatá
nak az országgyűlés mindkét háza á Ital lett elfo
gadása csakis az ezen munkálatban előforduló 24, 

25. és 26-dik szakaszokban kijelölt bizonyos fel
tételek beállta esetére lehet kötelező, s miután azon 
okból, mert azon alapföltételek egyike sem ment 
mindekkoráig teljesedésbe, magát a képviselőház 
ez alkalommal kötelezettnek nem is tekintheti: 
mindamellett a tárgyalás alá vett miniszteri 
törvényjavaslat azon pontjait, melyek már a fentebb 
emiitett országgyűlési határozat alakjában, noha 
feltételesen elfogadott munkálatban foglaltatnak, 
a IX. osztály többsége, ragaszkodva jelenleg is az 
érintett tárgyalások alkalmával kifejtett nézeteihez, 
azokat ez alkalommal újból czáfolás alá vonni nem 
szándékozik és jelen véleményes nyilatkozatát 
csak is azon pontokra állapította, melyek a fent 
körülirt munkálat és tárgyalás alá vett jelen tör
vényjavaslat között a különbséget képezik. 

„Mindenekelőtt tehát ezen különbségek főbb
jeit kívánja a következőkben kijelölni: 

„ 1 . A jelen törvényjavaslat 25-dik szakaszából 
I ki van hagyva azon igen fontos kifejezés, mely az 

egész munkálat egyik bevallott alapföltétele, je
lesen az, hogy az alkotmányosság ő felsége többi 
országaiban és tartományaiban is tettleg életbe 
lépjen. 

„2. A jelen törvényjavaslat 26-dik szakasza 
pedig teljesen mellőzi azon, az egész munkálat 
alapját tevő föltétel megemlítését, mely tisztán és 
világosan kiemeli, hogy mind Magyarország al
kotmánya teljesen éí? tettleg helyre legyen állítva, 
mind ő felsége többi országai is tettleg valóságos 
alkotmánynyal bírjanak, s a törvényszerű felelős 
kormány itt is és ott is átvette legyen a kor
mányzatot. 

„3 . De a legnagyobb aggodalmat a kérdéses 
törvényjavaslat két utolsó szakasza okozza, hol, 
mig az elősorolt igen fontos államügyek közössége 
az utolsó előtti szakaszban törvénybe igtattatni 
rendeltetik, addig az utolsó szakasz ezen közösek
nek elismert ügyek kezelésének módját teljesen 
függőben kívánja tartani, s ez által azon némi ga-
rantiát, mely az önálló rendelkezési jogáról leszo
rított országot a kezelésnél kifejtett paritás elvével 
kívánta kárpótolni, teljesen a jövendő esélyei be
folyásának áldozza fel. 

„ H a mindazon fontos államügyeknek közös
sége, melyek, valamint a tárgyalás alatt levő tör
vényjavaslatban, ugy a többség által elfogadott 
közösügyi munkálatban, mint közösen elintézen-
dők, állapittatnak meg, a kiindulási pontul elfo
gadott 1723-dik évi I., I I . és III. törv. czikkekből 
lenne következtethető; ha maga ezen jelenleg tár
gyalt törvényjavaslat 52-dik szakasza világosan 
ki nem fejezné is, hogy azon fontos ügyek közül 
többek nem gyökereznek a pragmatica sactióban: 
még azon esetben sem tartja az osztály többsége 
a dolgok jelen állásában saját nézpontjából helyes-
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nek és a haza jövendőjére nézve üdvösnek a jelen 
törvényjavaslatot, s egyátalában nem látja szük
ségét annak, hogy ez idő szerint ez ügyben tör-
vényczikk alkottassék." 

Böszörményi László: T. képviselőház! 
Én megvallom, nem osztom azt, hogy most már 
a háznak előbbi határozatához változtatás vé
gett semmit szólani nem lehet akkor, mikor a tör
vényhozás másik felét képviselő minisztérium az 
országgyűlési határozaton maga részéről rendkívül 
fontos módosításokat, változtatásokat akar tenni, 
mikor tehát nem egyszerűen elfogadni akarja az 
országgyűlés határozatát, hanem nagyon fontos 
módosításokkal akarja azt elfogadni. Hogy ezen 
eset ugyanaz legyen, melyről azt lehessen mon
dani, hogy az országgyűlés már egyszer megho
zott határozatán többé nem változtathat, el nem 
ismerem. Mert a minisztérium által tervezett vál
toztatások, módosítások egészen más horderőt köl
csönözhetnek az előbbi határozatnak az esetben, 
ha annak előbbi tartalma is megmaradás az indít
ványozott változtatás is elfogadtatik. Itt különösen 
ezen eset forog fen, s épen azért tartam szükséges
nek megjegyezni, hogy jelen esetben joga van a 
háznak előbbi határozatát változtatni. De azért én 
az országgyűlés előbbi határozatát nem akarom 
vitatni, vagy annak módosítására a házat jelenleg 
fölkérni; csak amaz előttem fölhozott elvek ellené- j 
ben, mintha föltétlen szükség, mintha muszáj volna i 
a határozatot eredeti szövegében beczikkelyezni, 
akartam megjegyezni, hogy ez a ház akaratától függ. 

Épen a tisztelt előadó ur állítása ellenében, 
miszerint a ház változtatási jogát kétségbe vonta, 
kellett kifejeznem, hogy mivel arra a miniszteri 
kivánat adott okot, igenis van a háznak joga ha
tározata tartalmán változtatni. 

Azt sem tartom elfogadhatónak, mit Deák 
Ferencz képviselő ur mondott: hogy mikor az or
szággyűlés ezen határozatot hozta, föltétlenül és 
szükségkép ugy hozta, hogy azt törvénynyé fogja 
alkotni. 

Igaz, hogy ilyen szándékkal hozta; de még 
akkor, mikor hozta, ben volt azon határozatban 
az is, hogy csak akkor lesz törvénynyé, ha majd 
a másik egyezkedő fél is elfogadja. Ezen munká
lat alapelve szerint pedig most nem az uralkodó 
maga a másik egyezkedő fél: mert ezen határozat 
alapelve az, hogy ő felsége többi tartományaival 
csinálunk közösséget, mivel azok is alkotmányt 
kaptak. 

E közösügyi egyezkedést tehát most már nem 
is lehet egyedül az uralkodóval végleg és tel
jesen bevégezni. Ha ezen feltevés áll — pedig ez 
a munkálatnak alapelve — akkor szükségszerű 
következés, hogy nem lehet egy oldalról kötelező 
törvényt alkotni akkor, midőn a másik fél még 

hozzá sem szólott, s még nem is tudjuk, hogy 
akarja-e az ajánlott közösséget elfogadni. Nem 
lehet magunkat kötelezettség alá állitani föltétle
nül, mikor még azon lehetőség is fenforog, hogy 
a másik fél azt egyszerűen visszautasítja. Ez 
oly lépés volna, minőnek példáját a szerződések 
terén alig lehet találni. 

De az gyakori eset a szerződéseknél, hogy 
tervet csinál az egyik fél. Itt ily tervről "van szó, 
melyet az országgyűlés alkotott, és ez határozati 
minőségében is megfelel azon czélnak, hogy iránta 
a másik fél is nyilatkozhassak. 

Tisztelt ház! én nem saját politikai álláspon
tomról beszélem ezt, hanem a többség álláspontjá
ról, a határozat hozásával elfoglalt álláspontjáról 
indulok ki. (Ellenmondás a jobb oldalon, helyeslés a 
bal oldalon.) 

Méltóztatik a tisztelt ház jól tudni , hogy én 
elvtársaimmal jogfolytonosság szempontjából is 
vitattam, hogy még határozat hozása végett sem 
tárgyalható a bizottság jelentése; de a t. ház több
sége azt mint határozatot elfogadni méltóztatott: 
ez ellen tehát, mint ilyen ellen, nem szólhatok; de 
szólhatok igenis az ellen. hogy az törvénynyé al
kottassék. Mert, mint maga Deák Ferencz képvi
selőtársunk is méltóztatott kifejteni, joga van a 
háznak a fölött vitatkozni, vajon ez most alkot
tassék-e törvénynyé, vagy később? vagyis azután, 
ha a másik egyezkedő fél is az egyezkedési aján
lathoz hozzá fog járulni. S e fölött határozni a ház
nak jogában áll. Ebből pedig azt vonom ki, hogy 
a ház czélszerüen csak akkor alkothatja törvény
nyé az egyességet, midőn ahhoz a másik fél is 
hozzá járult. (Helyeslés a bal oldalon.) Ez elvileg az 
egyezkedés philosophiája szerint is igy áll; de itt 
főleg a határozat különös tartalma teszi ezt szük
ségessé , mely az uj előterjesztés által sokkal hát
rányosabb Magyarországra nézve, mint volt ere
deti szövegében. De erről nem akarok szólani; ha
nem az előterjesztvényt illetőleg megjegyzem, 
hogy annak záradéka szerint a törvénynyé alko
tandó határozat egyik része életbe lépne, másik 
része nem lépne életbe. Igenis, a miniszteri előter-
jesztvény kivánja tőlünk annak kimondását, hogy 
oly egyességi törvényt csinálunk, melynek egyik 
része a másik egyező fél mellőzésével is életbe 
lép, másik része pedig csak akkor, ha abba a má
sik egyezkedő fél beleegyezik, a mit természetesen 
csak föltételezünk. 

Mellőzve, hogy az ily törvényhozást nem 
1 tartom czélszerünek, igen fontos körülmény az, 
hogy a határozat alkotásánál nem pusztán a pari
tás volt a ház fő indoka, hanem e mellett még sok
kal hatályosabb indokul hozatott föl, hogy azért 
csináljuk meg e munkálatot, mert az nekünk hasz
nos lesz. s oly boldogságot fog ránk árasztani, 
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minőt még eddig nem élveztünk, hogy befolyást 
nyerünk a birodalom másik részének, vagyis az 
örökös tartományok ügyeibe, oly fontos befolyást 
nyerünk, minőt még soha nem bírtunk. (Folkiál-
tás jobbról: Ezt senki sem mondotta! Helyeslés a bal i 
oldalon.) 

Igen is, t. ház ! méltóztassanak meghallgatni; I 
nem fogok visszamenni idézetekre, de a mit mon- j 
dok, tüzetesen ki tudom mutatni. Valóban mondva j 
volt, hogy a közös ügyek ránk nézve üdvösek, 
hasznosak lesznek : igazolom magának b. Eötvös \ 
miniszter urnák beszédével. A nyerni vélt befő- ) 
lyását tehát a záradék szerint elveszti Magyaror
szág, ha a delegatió életbe nem lép: mert a mi be
folyást keresett a ház, azt csak és közvetve a de
legátusok által nyerné, az országgyűlésnek nem 
levén más teendője, mint a delegátusok választása. 
Ha tehát delegatum nem lesz, nem nyerhet az or
szág befolyást a többi tartományok ügyeibe. 

De más részről még azon eset is , hogy épen 
azokkal, a kikkel előállhat, közös ügyet csiná
lunk, épen semmi közük nem lesz ez uj dologhoz, 
bár a közösségnek szükséges corollariuma, hogy 
valamint Magyarország befolyást keres a mások 
dolgaiba, annak is befolyása legyen Magyaror
szág dolgaiba a delegatió által. Közösen kellene 
kormányt alkotni, ezzel szemben közösen gyako
rolni az ellenőrködést; de ha ez nem történik, ak-
kor nem csak hogy az örökös tartományok ügyei- | 
be nem lesz befolyása Magyarországnak, sőt — a j 
mi sokkal több — maga sem szólhat azon ügyek j 
kezelésébe, melyek közösségét megalapiták, és pe- | 
dig sem országgyűlése, sem delegatiója ál tal . nem | 
kérhet számadást arról, a mit közös czimen fizet 
vérben és pénzben, már ha tudniillik a miniszteri 
kívánat szerint lesz a törvény megalkotva. 

T. ház! én állithatni vélem, hogy ezen hatá
rozatnak eltűrésére valósággal azon indok volt 
nagy hatással, hogy az ország mind saját ügyei
ben eddig nem gyakorolt ellenőrködést nyer, mind 
más részről befolyást nyer a közös félnek elfoga
dott vagy tekintett másik rész dolgaira is. Ezt az j 
előnyt hangsúlyozták többen a többség tagjai kö-
zül, de ezt a házon kivül is fontosnak tárták, s e 
nélkül talán nagyon kevesen csinálnának közös 
ügyet. Fontosnak tárták e mellett még a határo
zatnak azon két pontját, helyesebben hármat, me
lyek közöl kettőt Ráday barátom fölemiitett, a 24, 
25. és 26-dik §.-t. A 24-dik §. azt mondja, hogy 
Magyarország alkotmánya teljesen visszaállíttas
sák : a 26-dik ezt ismétli. A 25-dik az örökös tarto
mányokban teljes alkotmányt kivan életbe lép
tetni; ezt is ismétli a 26-dik. Már én a magam állás
pontjával kezdettől fogva lehetetlennek tartottam, 
hogy Magyarországon az alkotmánynak tettleg és 
teljesen visszaállítása és delegatió csinálása, hogy 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / , . IV. 

e két ellenkező fogalom összeférjen. Hanem sokan 
lehetőnek tartják ezt, kiknek egyik fő érve volt a 
határozat elfogadásánál, vagy eltűrésénél, hogy 
hiszen az alkotmány vissza fog állíttatni. E n 
azon véleményben voltam, hogy, ha visszaállíttat
nék i s , nagyon rövid ideig tartana az, mert e ha
tározat életbe léptetése: a magyar alkotmánynak 
megszüntetése. 

Azonban a többség mégis az alkotmány visz-
szaállitását szükségelte — már legalább szóval — 
az uj egyesség alkotása előtt. I ly nagy hangzású 
föltételek voltak ezen munkálat súlyos részei közt 
kijelölve, melyek által a közvélemény, s ugy hi
szem, a t. ház többsége is ennek elfogadására vagy 
helyeslésére vezettetett. Már most nem csak ezen 
előnyösöknek látszó pontok maradnak ki a hatá
rozatból, sőt egy veszélyes záradék is készül hoz
zá. A 24-dik §. helyett van ugyan egy más pont, 
de ez a magyar alkotmánynak csak fentartását 
említi, mi még tán átalánosságban jelenthetné a 
magyar alkotmánynak valódi fentartását, ha ere
detileg ez mondatott volna; de miután az eredeti 
szöveg az alkotmány teljes és tettleges visszaállí
tását említi, ugy látszik, hogy a kormány nem 
ugyanazt akarja a fentartás szóval kifejezni, ha
nem csak azon állásában akarná az alkotmányt 
fentartani, melyben most van, vagy a melyben az 
uj alakulás után lesz. 

Ha a tisztelt ház is ezt akarja, ha az alkot
mány további helyreállítását, több alkotmányos 
garantiák alkotását nem tartja szükségesnek : ak
kor az uj szöveget természetesen elfogadhatja. 

De ekkor részökről az eredeti szöveg behozá
sának nem volt komoly czélja, mert a kettő nem 
ugyanaz. Hogy teljesen és tettleg vissza lenne az 
alkotmány állítva, állítani nem lehet. Azért ha 
most akarják a jelenleginek fentartását, első alka
lommal nem jól szabályozták a 26-dik §.-t. 

A 25. czikkben nem sok, de mégis fontos vál
tozás van: mondatik most is, hogy az örökös tar
tományok teljes alkotmányossága képezi az egyes
ség másik föltételét; de ki van hagyva, hogy tett
leg lépjen, életbe az alkotmány. Ez igen fontos 
szó: mert sokszor említtetett ez országgyűlésen, 
hogy mily nagy különbség van az alkotmánynak 
elvileg papiroson, és tettleg való életbe léptetése 
közt. 

E szerint a 24, 25. czikk az uj szöveg szerint 
kevesebb biztosítékot nyújt; és mind e mellett 
még az eredeti 26-dik czikk is kihagyatik az uj 
szövegből, hol ismételtetett a 24, 25. czikk tartal-

I ma, s különösen ki volt fejezve, hogy a kormány-
! zást mindkét egyező országban a felelős kormány 
I tettleg vegye át. 

En nem látom okát, hogy a mely biztosité-
1 kokat előbb szükségesnek látták, azokat most mel-

25 
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lőzhetőknek vélik, midőn a körülmények nem 
változtak. 

Még azt jegyzem meg, t. ház! hogy ha ezen 
czikkek vissza nem helyeztetnek, ha azon záradék 
meghagyatik, mely ellen, a mint értesülve vagyok, 
több osztályban ajánltattak módosítások, de a me
lyek a központi bizottság által figyelembe nem 
vétettek: valóban az fog bekövetkezni, hogy Ma
gyarország a maga részéről mint törvényes kötele
zettséget vállalta magára a formulázott közös ügye
ket, még pedig nem csak a pragmatica sanctióból, 
meggyőződésem szerint nem helyesen magyarázott 
védelmi kötelezettség alapján, meghatározottakat, 
hanem azokat is, melyeket czélszerüség szempont
jából akarnak közös kezelés alá adni, ha ezt még 
egészen nem decretálták is, s mind ezek súlyát 
viselni tartozik, még pedig az emlegetett előnyök, 
garantiák nélkül. Mert: 

Az uralkodó maga fogja ezen ügyeket kezelni, 
még pedig nem absolut hatalommal, mint előbb, 
hanem fogja, az alkotandó törvénynek nyomán, a 
magyar országgyűlés befolyása és tudta nélkül, és 
fogja kezelni a nélkül, hogy a magyar kormány 
abba többé beleavatkozhatnék. Mert e törvény 
kizárja a magyar országgyűlést a közös ügyek 
költségeinek megajánlásába, kezelésébe, a hadügy 
ellenőrzésébe való avatkozástól; a közös ügyek 
rendkívüli terheit minden ellenőrködés nélkül fog
ja viselni az ország.az uralkodó önkényes rendel
kezése szerint, sem kormánya, sem országgyűlése 
által nem levén joga orvoslást keresni. 

Ily állapotban én valóban nem tudom, hogy 
lehet-e még parlamentről beszélni? Országgyűlésről 
lehet, de talán parlamentről nem; parlamenti kor
mányról pedig még kevésbbé. Az oly országgyűlés, 
mely az ország terheinek legnagyobb részére nézve 
nem interpellálhatja a minisztériumot, nem parla
ment ; és a mely kormány az országgyűlés előtt a 
költségek legnagyobb részéről nem számol, mert 
ezekről nem is rendelkezhetik, az sem parlamenti 
kormány. És akkor, midőn az országgyűlés a 
hadsereg hovaforditásában a béke, hadüzenet jo
gának gyakorlását, legalább az adómegszavazás 
általi korlátozási jogát is elveszti, ez sokkal rosz-
szabb annál, mint a mi az eredeti határozattal czé-
loztatott, mely szerint legalább deíegatiója által 
gyakorolta volna azon jogokat, melyek a parla
mentet illetnék; de ha delegatió sem lesz, akkor 
valóban az országgyűlés a törvény alkotásával 
csakis az uralkodónak tetszés szerinti eljárását 
szentesíti. 

H a ez volt a határozat óhajtott czélja, a mit 
nem hiszek, akkor teljesítheti a ház ma is az ily 
beczikkelyezést; de ha nem az volt czélja, akkor 
alázatos véleményem szerint ily törvényalkotáshoz 

nem járulhat; nem járulhat, mondom, az ily tör
vény tartalmához az előbbi töbség sem. 

A mi jogfolytonosság szempontjából illeti a 
miniszteri előterjesztvényt, én mindig kifejeztem, 
hogy a 61-ki első fölirat szerint egyezkedés, ta
nácskozás nem lehet az alkotmány életbe léptetése 
és koronázás előtt, minthogy én magát az első bi
zottsági eljárást is nem szabatos tanácskozásnak 
tekintem, mivel a bizottság az országgyűlésnek 
egy része, s minthogy később az országgyűlésnek 
a bizottsági jelentés fölötti eljárását még kevésbbé 
tartam a jogfolytonossággal megférőnek; de a 
többség ellenkezőleg járt el. 

De már, ugy hiszem, e törvényalkotást a több
ség is oly eljárásnak fogja tán tekinteni, mint a 
mely a jogfolytonosságot megtűri . Mert itt már a 
ház bevégezte munkáját, s a másik fél részéről ugy 
szólván csak az elfogadás és aláírás hiányzik. En 
tehát saját szempontjából arra vagyok bátor fi
gyelmeztetni a t. házat, hogy a minisztérium kí
vánatéhoz a jogfolytonosság ellenére nem járulhat, 
hanem halaszsza el annak teljesítését akkorra, ha 
már a koronázás megtörtént, és aztán a másik 
egyező fél a határozatban foglalt ajánlatot elfo
gadta. 

Az ily eljárással méltóztassanak megkimélni 
legalább szinét az alkotmányosságnak. (Helyes
lés a bal oldalon; derültség, zaj, ellenmondás a jobb 
oldalon.) Mondom, méltóztassanak legalább az al
kotmányosság szinét megmenteni, mert azt nem is 
kívánhatom. hogy az alkotmányosságot, alkot-
mányszerü jogfolytonosságot mentsék meg, mert 
ezen már rég tul van a ház ; (Zaj, ellenmondás a 
középen) és arra hívom fel a t. ház figyelmét, hogy 
az ily föltételes törvényalkotás sokkal nagyobb 
veszélybe fogja sodorni a hazát, mint magának a 
határozatnak egyszszerü beczikkelyezése. (Elénk 
helyeslés a bal, zaj, ellenmondás a jobb oldalon.) 

G h y c z y Kálmán:Azok után, t. ház, mik ez 
oldalról az előttem szólottak által előadattak, én 
részemről csak tanácskozásunk folyamához kívá
nok szólam. 

Igen helyesen mondta nézetem szerint Pest 
belvárosának nagyérdemű képviselője, hogy azon 
két kérdés között, mely jelenleg eldöntendő , az 
első az, vajon a ház most, ez alkalommal a közös-
érdekű viszonyokról akar-e törvényjavaslatot al
kotni ? E részben két ellenkező nézet áll előttünk. 
A központi bizottság a törvényjavaslatot meg ki-
vánja most alkottatni; a IX-dik osztály ellenkező 
véleményben van. Azt hiszem ennélfogva, legczél-
szerübb lenne mindenek előtt azon előleges kér
dést szavazás utján eldönteni, hogy t. i. akar-e a 
ház a közösérdekü viszonyokról ez alkalommal 
törvényjavaslatot alkotni, vagy nem? (Helyeslés.) 
El levén ezen kérdés döntve, a mennyiben a IX-ik 
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osztály véleménye kisebbségben maradand, átme
het a tanácskozás a miniszteri előterjesztés fölötti 
akár átalános, akár részletes vitatkozására. Ez volna 
a tanácskozás folyamáról véleményem. (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Én, a mi a tárgyalási formát illeti, magam 
részéről esak csatlakozhatom azokhoz, a miket | 
Pest belváros érdemes képviselője Deák Eerencz j 
t. barátom mondott, t. i. hogy a ház mostani ta
nácskozásának tárgya legkülönösebben, és mond
hatnám, kizárólag az, vajon a közösügyi munká
lat most igtattassék-e törvénybe, vagy későbbre 
halasztassék ? továbbá azon változtatások fölötti 
tanácskozás, melyek a miniszteri előterjesztvény-
ben foglaltatnak. De azon kérdés, hogy e munká
lat törvnynyé ne alkottassák, jelenleg tanácsko
zásunk tárgya nem lehet; és ugy látom, hogy ezt 
az előttem szólott t. képviselő úron kívül más nem 
is állította. (Ellenmondás a hal oldalon.) 

En, t. ház, igen meg vagyok győződve arról, 
hogy legelső föltétele a törvényhozás tanácskozá
sainak a véleményeknek teljesen szabadon nyil
vánítása, és azért se a kormány részéről, se mint 
képviselőnek nincs ellenvetésem az előttem szólott 
képviselő ur által használt kitételek ellen; hanem \ 
egyre tartom magamat följogosítva, és ez annak 
kijelentése, hogy igen szomorú volna, ha t. kép
viselő úron kívül még más volna e házban, ki azt 
gondolná, hogy e törvényhozás már oda került, 
hogy elégséges, ha az alkotmányosságnak csupán 
csak színét tartja meg. (Helyeslés.) Meg vagyok 
győződve, hogy senki sincs e házban, sőt az or- j 
szagban, ki e véleményt osztaná. 

K e g l e v i c h B é l a gr . : De igenis vannak! 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Ha 

van valaki, ki e véleményt osztja, mondja ki, és 
bátran elébe állunk. Valamint azoknak, kik e mun
kálatot a hazára vagy a haza polgáraira nézve 
károsnak vélik, jogukban áll e meggyőződésöknek 
kifejezést adni, ugy természetesen mi is fentart-
juk a jogot, ha szükséges volna, azt védeni, mit a 
hazára nézve igen is hasznosnak tar tunk; de oly 
fegyverekkel, a milyenek az előttem szólott t. kép
viselő ur által tett kijelentésben, mintegy insinua-
tioképen, foglaltatnak, bizonyára senki közülünk 
élni nem fog. (Helyeslés jobbról.) 

A mi azt illeti, mit a t. képviselő ur arra néz
ve mondott, mit tart ő természetesnek a miniszté
rium részéről és mit nem: hogy egyforma fegyve- I 
rekkel éljek, megmondom, mit tartok én ter- • 
mészetesnek a t. képviselő ur állása pontjából, és j 
mit nem. En igen természetesnek tartanám a t. 
képviselő* ur fölezólalását, ha azt mondaná, hogy | 
igen nagy súlyt fektet a föltételekre, mert óhajtja, 
hogy e munkálat törvénynyé váljék ; megérteném 
azt, ha eddigi eljárásában azon szempontból indult . 

volna ki, hogy mintán itt két fél közötti egyezke
désről van szó, módosíttatni kívánná az előterjeszt-
vény azon részét, melyben nézete szerint nincs 
eléggé fentartva a másik fél hozzájárulási joga. 
De egyet nem foghatok meg: és ez az, hogy 
a t. képviselő ur és Ráday László gr. úr, kik e 
munkálatot soha, se most, se más időben nem kí
vánják törvénybe igtattatni. nagy súlyt fektetnek 
azon föltevésre, hogy az, mit törvénybe igtattatni 
nem óhajtanak, a másik rész által szabad hozzájá
rulás utján elfogadtassék. Ezen két szempontot 
nem tudom egyesiteni. (Helyeslés jobbról.) 

Szükségesnek tartom még azt is röviden érin
teni, hogy én megértem azt, ha valaki azon szem
pontból indulván ki, a melyből t. képviselő Bö
szörményi jelenleg kiindulni látszik, nagy súlyt 
fektet a kölcsönös egyetértésre , és igy mindazt, 
mi a másik részre nézve nehezen látszik elfogad
hatónak, akként kívánja módosíttatni, hogy annak 
jogaink föntartása mellett és az ország kára nél
kül a másik rész által lehető elfogadása könyittes-
sék. Azt azonban nem foghatom meg, hogy lehet 
nagy súlyt fektetni az elfogadás föltételére, ós a 
kormányt és a többséget mindannyiszor megtá
madni, valahányszor a nemzet jogainak fentartása 
mellett csak távolról oly érvek hozatnak föl ré
szünkről, melyek a birodalom másik felének érde
keit tartották szem előtt. Ez eljárás logikáját, 
megvallom, nem tudom megérteni. (Helyeslés jobb
ról.) 

A mi egyébiránt a tárgyalás eljárását illeti, 
mint mondottam, helyesnek tartom t. barátom 
Deák Ferencz és Ghyczy Kálmán képviselő úr 
által ajánlott azon módot, mely szerint előbb azon 
kérdés bocsáttatnék szavazás alá, vajon e munká
lat már jelenleg törvény formájába öltessék-é? és 
azután át mennénk az átalános, illetőleg a részle
tes tárgyalásra. (Helyeslés.) 

BoníS S á m u e l : Mielőtt a szőnyegen forgó 
tárgy érdeméhez szólanék, vagy azon kérdés iránt, 
kivánja-e a ház most mindjárt törvényczikké al
kotni ezen miniszteri propositiót: felhíva érzem 
magamat kinyilatkoztatni, hogy én is azon véle
ményben voltam, hogy ezen munkálatnak átalá-
ban, igy a hogy van. törvényczikkbe menetele 
nem lesz hasznos a hazára nézve. A miniszterel
nök urnák azon észrevételére, hogy nem tudja fel
fogni, hogy a kik ezt igy nem akarták törvény
czikkbe foglaltatni, hogyan szólhatnak ahhoz, mi
ként foglaltassák hát törvényczikkbe: azt felelem, 
hogy ámbár én nem vagyok azon vélekedésben, 
hogy ezen törvény üdvös lesz hazámra, és nem is 
voltam azon vélekedésben, mit ki is jelentettem; 
de miután a ház elhatározta, hogy ez törvénybe 
menjen, kötelességemnek tartom, és mindig is an
nak fogom tartani, hogy ha rajta módosítás törté-

25* 
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nik, azt fokról fokra akadályoztassam, hogy ha 
már kár történik az egész által, a módosítás által 
lehető legkevesebb kár történjék. 

Egyébiránt engedelmet kérek, hogy bátor va
gyok a ház figyelmét arra is fölhívni, hogy ha az 
osztályonkinti munkálatok a ház elé kerülnek, és 
azon osztályok egy részé, mely kissebbségbe ke
rült, a ház előtt indokolja véleményét, ezentúl 
tartsa meg a ház mindig azon szokást, hogy a 
kisebbség véleményét egyszerre a többség véle
ményével nyomassa ki és osztassa k i : akkor nem 
fogunk azon kellemetlen helyzetbe jönni, melyben 
most is vagyunk, hogy a miniszterelnök ur sem 
ugy fogtafel a IX-dik osztály véleményét, "a mint 
az van. 0 t. i. a IX-dik osztály véleményét ugy 
fogta fel, hogy a közösügyi tárgyakról törvény-
czikket alkotni nem akar. A IX-dik osztály véle
ménye pedig az, hogy a közösügyi tárgyakról — 
minthogy határozatba ment már, hogy törvény ál
tal rendelkezzék az ország — ha törvény alkotta-
tik, az ne most alkottassák, hanem alkottassék 
akkor, midőn ideje lesz. De nem volt azon véle
ményben, hogy egyátalában törvény ne alkottas
sék. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Fölvilágositásul azt akarom válaszolni, hogy én 
nem a IX-dik osztály véleményére vonatkoztam, 
hanem Ráday László gr. beszédére, kire hivatko
zom, hogy beszédének első szavai ezek vaíának: 
„Semmi föltétel alatt, se most, se máskor e mun
kálatot törvénynyé emeltetni nem akarom." Mél
tóztassanak elhatározni, vajon Ráday gr. ur ezt 
mint képviselő, vagy mint az osztály előadója 
mondotta; én csak azon szavakra válaszoltam, 
melyeket Ráday ur akár mint képviselő,akármint 
az osztály előadója mondott. 

Bónis képviselő ur czáfolatát illetőleg azt vá
laszolom, hogy soha sem állítottam, hogy azoknak, 
kik e munkálatot helyesnek nem tartják — ha az 
a ház határozata által mégis elfogadtatik — ne 
legyen azon joguk, hogy az egyes föltételekhez 
hozzászóljanak. Ezt állítani szándékomban nem 
volt; csak azt állítottam, hogy azok álláspontjából, 
kik azt mondják, hogy e javaslatot se most, se 
máskor nem kívánják törvényerőre emelve látni, 
nem lehet nagy súlyt és nem természetes nagy súlyt 
fekte tniök az egyes föltételekre, hogy a másik 
rész hozzájárulása is biztosíttassák azon törvény
hez, melyet életbe léptetni nem óhajtanak. 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Mindenek előtt tiszta, 
ba óhajtanék jönni a fölött, hogy tulaj donképen mi 
fölött vitatkozunk ? U g y hallottam, a kérdés föl
tevéséről volt szó ; most pedig már a meritumba is 
átmentünk. Szeretném tehát tudni, hogy a kérdés 

miként lesz föltéve ? külünösen azért is, mert ré
szemről élő példát akarok a miniszterelnök urnák 
szolgáltatni arról, hogy az országban más is van, 
nem esak Böszörményi, a ki azt óhajtja, bár soha 
se alkottatnék ily törvény (Helyeslés a hal oldalon) • 
sőt azt hiszem, e házban .is sokan lesznek. Én te
hát óhajtanám, hogy a kérdés úgy tétetnék föl, 
hogy igennel vagy nemmel lehessen szavazni. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Önigazolásom vé
gett kívánok fölszólalni. (Nagy zaj. Fölkiáltások : 
Nem szükséges!) 

E l n ö k (csönget): A mi a kérdés föltevését il
leti, azt minden esetre ugy fogom föltenni, mint a 
házszabályok rendelik; de kötelességem az is, 
hogy míg vannak képviselők, kik a tárgyhoz szól
ni kivannak, azokat szólni engedjem. (Helye?!) 

Böszörményi László: T. ház! (Nagy zaj. 
Elénk felkiáltások: Kétszer nr-m szabad szólni.') 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: Böszörményi kép
viselő ur már szólott egyszer. 

Böszörményi László: Szólottam igenis; 
de miután előadásom véleményem szerint nem ugy 
lett értelmezve a t. miniszterelnök ur ál tal . . . 
(Nagy zaj. Kétszer nem szabod szólni!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: a házszabályok a 
kétszeres szólást csupán személyes sértés esetében 
engedik meg; én pedig itt személyes megtámadást 
nem látok. (Fölkiáltások: Nincs!) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Nevezetesen két ki
fejezés v a n . . . (Nagy zaj. Nincs joga szólni /) 

E l n ö k (csenget): Bocsánatot kérek, szólani 
kívánok. A ház szabályai a kétszer szólást csak 
akkor engedik meg, ha személyes sértés tétetett. 
Itt én személyes megtámadást nem vettem észre; 
bocsásson meg tehát a képviselő ur, ha neki a szó-
lási jogot meg nem adhatom. 

R á d a y L á s z l ó gr.*. Bocsánatot kérek, a ház 
szabályaiból én nem azt olvasom, hogy ott sze
mélyes sértés, hanem azt, hogy személyes kérdés 
áll. (Nem áll! Ez eset itt nincs!) A háznak eddigi 
gyakorlatából azt merítettem, hogy valahányszor 
valakinek előadását más valaki roszul értelmezte . . . 
(Zaj. Szavazzunk!) 

Elnök (csenget): Jegyző ur fel fogj'a olvasni 
a ház szabályát. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (felolvassa a ház
szabályok 46-dik szakaszát): „Szót kérhetnek bármi-
azok is : 1-ször, kik napirendet indítványozni, 2-or 
netaláni személyes megtámadásra válaszolni, vagy 
3-szor a házi rendre akarnak hivatkozni." 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Én azt hiszem, a ház szabályai értelme szerint 
kétségtelen, hogy egy szernél többször fölszólalni 
joga senkinek sincs, kivéve a személyes sértés 
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vagy megtámadás esetét. Azt is hiszem, nem fogja 
a t. ház mondani, hogy itt személyes sértés vagy 
megtámadás történt volna, hanem egyszerűen visz-
szautasitott megtámadás volt. Azonban, miután a 
ház szabályai szerint a minisztereknek azon jog 
van fentartva, hogy ők akármikor fölszólalhatnak: 
kérem a házat, hogy e tekintetből — nehogy ugy 
lássék, mintha a minisztérium egyenetlen fegyver
rel akarna élni —méltóztassék megengedni, hogy 
képviselő ur válaszolhasson. (Helyeslés. Folkiáltá-
sok balról: Vagy megengedi a házszabály vagy nem!) 

Ráday Lász ló gr . : Az elnök elvonta a szót, 
a miniszter azt meg nem adhatja. 

E l n ö k : Azt hiszem, itt van ideje annak, hogy 
megfeleljek a t. ház kívánságának, hogy a szava
zási kérdést föltegyem. A szavazási kérdés ez : ki-
vánja-e a t. ház a közös viszonyok tárgyában tett 
miniszteri beadványt most törvénynyé alakítani 
vagy nem most? {Zaj. Elnök csönget.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Engedelmet kérek, én 
nem nyughatom meg a kérdésben, mert ellenmon
dás van benne. Az magától értetik, hogy most 
akarja. A tiszta kérdés" tehát az : törvénynyé ki-
vánja-e a t. ház alakítani vagy nem? (Zaj. Elnök 
csönget.) 

BÓniS Sámue l : T. ház ! Én a kérdést ugy 
kívánnám föl tétetni : kívánja-e a h á z a közösügyi 
munkálatokat most törvényezikké szerkeszteni 
vagy nem? mert törvénynyé alkotni nem lehet, 
hanem törvényezikké szerkeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva tehát ezen egy szó változ
tatással teszem föl a kérdést: kivánja-e a ház a kö
zös viszonyok tárgyában bemutatott miniszteri be
adványt most törvényezikké szerkeszteni : igen 
vagy nem? Méltóztassanak azok, kik a beadott 
miniszteri beadványt törvényezikké most kíván
ják szerkeszteni, fölállni. (Megtörténik.) A ház több
sége a közös viszonyok tárgyában tett miniszteri 
beadványt törvénynyé szerkeszteni most kívánja, j 
(Helyeslés a középen.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Mielőtt e j 
tárgyalás talán majd a részletekre nézve megkez
detnék, szabad legyen pár szót szólanom, miután 
különben is azon kedvező helyzetben vagyok, hogy 
csak rövid időre kell a t. ház figyelmet és türel
mét kikérnem.. (Halijuk! Halljuk!) Hogy nekem és 
mindazoknak, kik e tárgyban velem eddig egy 
nézetben voltak, nem lehet megnyugvásunkra az, 
hogy a 67-es bizottság munkálata folytán elfoga
dott közösügyi javaslat törvénybe igtattassék, hogy 
mi ahhoz szavazatunkkal nem járulhatunk : gon
dolom, mindenki igen természetesnek fogja találni, 
miután heteken és hónapokon keresztül ez ellen min
den egyes alkalommal tőlünk kitelhetőleg küzdöt
tünk. De épen azért, mivel ez különben is nyilván
való, fölöslegesnek tartanám,hogy ismét elősoroljam 

azon okokat, melyeknél fogva én, ós rajtam kívül 
még többen, ezen megállapodásokat helytelenek
nek, sőt a hazára nézve veszélyeseknek találjuk. 
Fölösleges lenne, mert bármit lennék mondandó, 
az eredmény nélkül maradna a háznak már nyilvá
nult többségével szemben. Vannak azonban az előt
tünk fekvő törvényjavaslatnak egyes részei, me
lyek vagy egészen újak és igy még a ház által el
fogadva nem lehetnek, vagy pedig a ház által már 
elfogadott megállapodásokat módosítják. Én ré
szemről most csak ezen szempontból akarok a 
dologhoz és magának az egésznek szerkezetéhez 
szólani s egy pár észrevételt tenni, elkerülve azon
ban itt is azt, hogy a részletekbe bocsátkozzam. 

Először is nem tartom helyesnek átalában 
véve, hogy egy törvény előszóval vagy beveze
téssel láttassák el, és hogy indokolásokat foglaljon 
magában: mert meggyőződésem szerint, legalább 
törvényben minden szó, mely a törvény szabvá
nyának kifejezésére nem szükséges, egyúttal fölös
leges, és egyúttal helytelenül alkalmaztatott. Igaz, 
régibb törvényeink között is vannak olyanok, 
melyeknek bevezetésök van, melyek indokolást 
foglalnak magokban. Ez azonban nézetem szerint 
nem csak ok nem lehet arra, hogy kövessük az 
akkori példát; de sőt, ha meggondoljuk, hogy 
számtalanszor épen ezen bevezetések és indokolások 
által lettek törvényeink kétértelmüekké, ha meg
gondoljuk, hogy ezen bevezetések és indokolások 
voltak alapja annak, hogy ellenünk magyaráztat
tak, vagy ellenünk magyarázhatókká lettek oly 
törvények, melyeknek czikkelyei pedig hazánk sza
badságát s önállóságát akarták biztosítani : ezen 
tapasztalásokból merítem a legnagyobb érvetarra, 
hogy minden bevezetést és indokolást törvényeink
ben lelkiismeretesen kerüljünk. 

A mi ezen törvényjavaslatnak azon részeit 
illeti, melyekben eltérő nézet fejeztetik ki attól, mi 
a ház által már elfogadtatott, itt csak a legneveze
tesebbet akarom említeni, habár az az előbbi vita 
alkalmával már [némelyek által fölemlittettetett. 
Nevezetesen a 67-es bizottság a ház által elfoga
dott munkálatának 24, 25, és némileg 26. szaka
szai azt mondják, hogy azok, mik a közös ügyek
re nézve és azok kezelési módjára vonatkozólag 
megállapitattnak, csak akkor léphetnek életbe, ha 
mind a magyar alkotmány teljesen helyreállítva, 
mind ő felsége többi országaiban és tartományai
ban valóságos alkotmányos életleend. Az előttünk 
fekvő törvényjavaslat pedig ezen két alapföltételt 
egyes egyedül a kezelési módozatra nézve tartja 
fen. Ennek következése, tisztelt ház, az, hogy az 
ország kimondja, hogy a külügyek, hogy a had
ügyek közös ügyek; kimondja, hogy a magyar 
hadsereg az osztrák hadseregnek kiegészítő része; 
lemond az ezen tárgyakra gyakorolható egyenes 
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befolyásról még oly esetekben is, midőn még csak 
azon sovány befolyás sem maradhat fen számára, 
mely neki a delegatió utján igértetik; elismeri, 
hogy a külügyekre és a hadügyekre nézve önál
lóan nem intézkedhetik még azon esetbes sem, ha 
azok irányában a fejedelem többi országainak és 
tartományainak, nem alkotmányos népével, de ab-
solut kormányával kellene érintkeznie. Ha ez, tisz
telt ház, igy a törvénybe igtatatatik, jöhet ismét 
idő — mert fájdalom ez ellen biztosítékkal nem 
bírunk — hogy a magyar alkotmány erőszakkal 
újra fel fog függesztetní, uralkodhatik az absolutis-
mus a fejedelem többi országaiban; de jogi erőre 
emelkedett tény gyanánt fenmarad, hogy Ma
gyarország a had- és külügyekben önállóan nem 
rendelkezhetik , fenmarad, hogy azoknak költ
ségeit önállóan meg nem állapithatja, s fenmarad, 
hogy a magyar hadsereg az osztrák hadseregnek 
csak kiegészítő része. És, uraim, e háromszoros tör
vényes határozat háromszoros bilincsként fogja 
megkötni a szegény nemzet kezét, filénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

Előleg megjegyezve most, hogy még teendő 
észrevételeim nem azért fognak azokra szorítkozni, 
mikre szorítkozom, mintha több észrevételem nem 
volna, hanem azért, mert miután a ház határozata 
az ezen javaslatban letett dolgokat már nagyobb 
részben elfogadta, azokra visszatérni nem kívánok, 
és most egyedül azon czélt tűztem ki magamnak, 
hogy a törvény legalább veszélyesebbé ne tétessék, 
mint a minő a 67-es bizottság munkálata volt : a 
következőkben vagyok bátor kifejezni óhajtásai
mat. {Bálijuk!) Óhajtanám részemről, hogy mind 
a bevezetés, mind az indokolás hagyassanak ki ; 
óhajtanám továbbá, hogy a 2 4 , 25 és 26. 
szakaszok eredeti értelmökbe állíttassanak vissza; 
és végül — nehogy azon feltevés lehessen ellenünk 
alkalmazható, mintha mi beleegyeznénk abba, hogy 
a fölött, miket ismerjen el Magyarország a maga 
részéről közösen érdeklő viszonyokul, a magyar tör
vényhozáson kivül bárkinek is beleszólása lenne 
— óhajtanám, hogy a zárszó, vagy is a kirekesz
tés utolsó szaka elhagyassák, mely különben is tel- ! 
jesen fölösleges : mert a dolog természetében van, 
hogy ha ő felségének többi országai és tartomá
nyai nem választanak delegatiókat, delegatió által 
intézkedni nem lehet; és e helyett tétessék bele, 
hogy ha a 24. 25, 26-dik szakaszokban kikötött 
föltételek nem teljesíttetnének, vagy ezen magálla
podások életbe nem léphetnének, Magyarország 
ragaszkodik azon jogához, hogy mind ezen tár
gyakra vonatkozólag épen ugy, mint minden ál
lamügyeire nézve, saját törvényhozása által önálló-
lag intézkedhessek. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Még ezen óhajtásaim teljesülése érdekében is 
azonban se az egyes szakaszoknál fölszólalni, se a 

módositványokat előterjeszteni nem kivánok azért, 
mert meggyőzött a tapasztalás, hogy az ezen ol
dalról jövő módositványok sorsa a leszavaztatás. 
Czélt tehát nem érnék. {Helyeslés a bal oldalon.) 

De nem kivánok azért sem, mert haszinte 
mindazon módositvány elfogadtatnék is , mely 
ezen kifejezett óhajtásaimból folyólag kellene, hogy 
tétessék, még akkor sem tudnék magához a javas
lathoz szavazatommal járulni. Elmondtam nézete
met lelkiismeretem megnyugtatására, elmondtam 
azért, hogy ha netán a minisztérium avagy a több
ség egyikét vagy másikát helyesnek találná, mó
dosítsa maga azt, mit módositandónak vél. 

Különben is a felelősség ezen törvényért és 
következményeiért azokat fogja illetni {Helyes
lés a bal oldalon) kik megállapítását helyesnek 
találták, (f diktáltátok jobbról : Elvállaljuk!) kik 
idején látják beczikkeiyeztetését. Ha ennek kö
vetkezései hazánkra nézve üdvösek lesznek — 
mit óhajtok, de mit nern hiszek — legyen 
övék a dicsőség; de viszont — a mit elháríta
ni óhajtanék, de minek bekövetkezéséről meg va
gyok győződve — károsak lesznek, őket sújtsa a 
történelem kárhoztató Ítélete. (Helyeslés a bal olda
lon. Fölkiáltások középen : Szívesen elvállaljuk!) Mi, 
a kisebbségnek tagjai, megtettük, a mi felfogásom 
szerint kötelességünk volt, s ez után vérző szív
vel bár, de nyugodt lelkiismerettel várjuk be azo
kat, a mik be fognak következni. {Elénk éljenzés a 
bal oldalon.) 

B ö s z ö r m é n y i LáSZlÓ : Tisztelt ház ! Csak 
pár szót szólok ezen kérdéshez. Azt vagyok bátor 
kifejezni, a mit előbbi fölszólalásomnál elmulasz
tottam, hogy azon fölszólalásom, valamint a mos
tani, néhány elvbarátom megbízásából is történt. 
(ügy van! a szélső baloldalon.) Most azon érvekhez, 
a miket Tisza Kálmán tisztelt barátom előadott, én 
a magam részéről hozzá tenni semmit sem akarok, 
hanem egyszerűen fölkérem a t. ház figyelmét, 
hogy mind a mellett, mi e tárgyban már elmonda
tott, Magyarországon még nagyon sokan nem tud
ják ma sem, mi ezen munkálatnak tartalma; sőt 
állítom, hogy sokan nem tudják még a képviselő
házban sem. (Zúgás, jobbról zaj.) Az osztályokban 
volt tárgyalások alkalmával én — mert a határozat 
szövegéből, a melyben külügyminiszter s pénzügy
miniszter világosan említtetik, de ezenfelül monda
tik az is, hogy közös minisztérium állíttatik, hogy 
a közös minisztérium mind testületileg együtt, mind 
egyenkint külön is felelősek, aztán más külön tár
gyak is említtetnek, mint a hadügy, kereskedelem, 
melyek a világosan kifej'ezett két miniszter köré
hez nem tartozhatnak, mivel tehát, mondom, én e 
nem szabatos tartalom valódi értelmét be nem lát
hatom — kérdést intéztem tisztelt társaimhoz az osz
tályban, hogy nyugtassanak meg az iránt, vajon 
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valódilag hány közös miniszter készül ezen javaslat 
folytán ? (Derültség a középen.) És méltóztassék el
hinni, hivatkozom azon tisztelt barátaimra . hogy 
nem méltóztattak felelni; nem tudom, talán nem 
akartak, megengedem. Én, tisztelt képviselők ezen 
kérdést, mert aggódom •, bátor vagyok a tisztelt 
képviselőház elé is terjeszteni, mert mégis óhaj
tanám, hogy mikor egy törvény csakugyan meg-
alkottatik. mikor a coneertatió is befejeztetik — 
mint azt Gsengery előadó úr mondotta — midőn a 
praecizirozásnak a concertatiónál is helye van : 
akkor legalább határozottan legyen kifejezve, hogy 
mi a törvény hatalma, hány közös miniszter, s mi 
lesz annak tiszte ? 

Méltóztassanak megbocsátani, magam gyenge 
tehetsége szerint positivitással nem tudom, hanem 
azt hiszem, hogy már itt lesz az a határ, amelyen 
tulmenni nagyon nehéz lenne. Sokszor tüzetett ki 
a határ. Azon kérdés fölötti tárgyalás közben nem 
akarok visszatekinteni arra , hogy miként haladt 
tovább-tovább a határ, mert félek, nehogy valaki 
azt jegyezze meg, mintha akár jobbra, akár balra 
insinuálni vagy gyanúsítani akarnék. Se gyanúsí
tani, se insinuálni nem szoktam, sőt a mit akarok 
mondani, kifejezem, mint tehetségem engedi, őszinte 
szavakkal. Nem akarok , mondom , visszamenni, 
hanem egyszerűen ragaszkodva Tisza Kálmán elő
adásához , mint ez országgyűlésen úgynevezett 
szélső baloldali társaimmal több fontos kérdésnél 
tettük, ezen kérdésnél is tökéletesen vele szavazunk. 

Zsedényi Ede : T. ház ! Két észrevételem 
van. (Zaj.) Én két észrevételt hallgatással nem 
mellőzhetek. 

Először Böszörményi tagtársunknak azon 
észrevételét, illetőleg ellenvetését, hogy alkotmá
nyunk teljes mértékben nincs helyreállítva. Erre 
azt felelem, hogy annak a kérdésnek bírája nem 
Ő, nem én vagyok, annak a birája az országgyűlés. 
Az országgyűlés pedig teljesen helyreállítottnak 
ítélte: mert a mintafebr. 17-én kelt leirat által a 
minisztérium kineveztetett, a magyar országgyűlés 
azonnal a törvényhozásnak legjelesebb attribútu
mait gyakorolta, t. i. az ujonczok felajánlásához 
fogott, (Zaj) az adót megszavazta, és harmadszor 
a megyék rendezéséről intézkedett. (Zaj.) í g y mi
után csak az alkotmány helyreállítása után tehette 
mind ezt, tehát épen az által, hogy tette, bebizo-
nyitotta, hogy igenis elismeri azt, hogy helyre van 
állítva az alkotmány. (Nagy zaj.) 

Második észrevételem arrra vonatkozik, a mitől 
Tisza tagtársunk tart, hogy önállólag nem fogunk 
rendelkeznia közös ügyekről, ha kötelezőnek marad 
fen a közös ügyek körvonalozása. f'Zq/.JMegvalíom, 
ez ellenvetés értelmét meg nem foghatom: mert a 
közös ügyek kezelése, vagy közös lesz, vagy nem; 
de minden esetre alkotmányos lesz: (Zaj) ha te

hát az örökös tartományok hozzá nem fognak já
rulni, akkor igaz, hogy nem lehet közös ; de azért 
alkotmányos marad, és akkor a magyar ország
gyűlés és a magyar minisztérium, illetőleg a ko
rona, fogják kezelni ezen ügyeket. Azon aggoda
lomnak , hogy önállólag nem fog rendelkezhetni az 
ország, helye csak akkor volna, ha most a szabá
lyozott közös ügyek be nem czikkelyeztetnének, 
mert akkor ott maradnánk, hol azelőtt voltunk. 
Mi — és, azt hiszem, Debreczen város képviselője 
is — nem tagadhatjuk, hogy Magyarországban a 
fejedelem ugyanazonosságából eredő közös viszo
nyok századok óta léteztek, léteznek és fognak 
ezentúl is létezni. Azokra hivatkozott az 1848-ki 
törvényhozás is ; kezelésök végett kineveztetett ő 
felsége személye mellé miniszter, és mégis még az 
1848 ki törvényhozás sem gyakorolhatott rajok 
alkotmányos befolyást, mert szabályozva nem vol
tak. Én tehát azt hiszem, a közös ügyek szabályo
zását saját érdekeink kivánják, mert azokra alkot
mányos befolyást kétségtelenül akarunk gyako
rolni ; és azért én ily szabályozásban soha sem 
fognék okot azon aggodalomra találni, hogy ön
állólag ügyeink fölött ne fogjunk rendelkezhetni. 

Épen azért kívánom, hogy a szerkezet ma
radjon. (Zaj.) 

BÓniS Sámue l : T. ház! Előre bocsátva, 
hogy én Tisza Kálmán képviselő társam nézetét 
osztom, a dolog érdemére nem szólok. De engedje 
meg a t. ház, hogy Zsedényi Ede képviselő tár
samnak azon állítására, miszerint az alkotmány 
teljesen vissza van áílitva, felelhessem azt, hogy 
az alkotmány teljesen visszaállítva nincsen, mint 
mutatja azt őneki magának tegnapelőtt a minisz
tériumhoz intézett interpellatiója, (Zajos derültség) 
a miből kitetszik, hogy az ország integritása hely
re állítva nincs. (Zajos helyeslés, taps.) 

E l n ö k : Felírva szólásra senkisem levén.. . 
Zsedényi Ede : Engedelmet kérek . . : (Zaj. 

Fölkiáltások : Nem szabad!) 
E l n ö k : Bocsánatot kérek: én itt személyes 

megtámadást nem látok, következéskép a szót nem 
adhatom át Zsedényi képviselő urnák. (Zajos he
lyeslés.) 

Mielőtt a részletes tárgyalásra, átmennénk, 
azt hiszem, a kérdést így kell föltennem: a közös 
viszonyok tárgyában a minisztérium által beadott 
előterjesztést átalánosságban részletes tanácskozás 
alapjául elfogadja-e a tisztelt ház vagy nem ? (He
lyeslés.) A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A ház többsége a közös viszonyok 
tárgyában bemutatott miniszteri javaslatot átalá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. (Fölkiáltá-
sok: Ma! Holnap! Zaj.) Ugy látom, a többség a 
részletes tárgyalást azonnal meg kívánja kezdeni. 
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Ennélfogva az előterjesztés szakaszonkint fog fel
olvastatni. 

Horváth Lajos j e g y z ő {olvassa a közösügyi 
törvényjavaslat bevezetéséi az ő-dik bekezdésig. Folki-
áltások: Maradjon!) 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak erre nézve nincs észrevétele. 

E l n ö k : Ennélfogva megmarad. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő {olvassa az ö-dik be

kezdést.) 
Csengery Anta l e l ő a d ó : A központi bizott

ság az 5-dik bekezdés 1-sÖ és 2-dik sorában ezen 
kifejezés helyett: „a birodalom mindkét fele közti 
közös viszonyok" a fölzet szavait vélné haszná-
landóknak, a mely szerint a szöveg igy állna: „En
nélfogva szükségessé válván, hogy a magyar ko
rona országai és az ő felsége uralkodása alatt álló 
többi országok között fenforgó közösérdekü viszo
nyok pontosan és határozottan kijelöltessenek," stb. 
(Elfogadjuk !) 

" E l n ö k : A módosítás elfogadtatik. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat 1. 2 és 3-dik szakaszát, melyek egyenkint el
fogadtatnak. Olvassa a 4-diket.) 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : Ezen utolsó pont
ban egy nyomtatási hibát lát szükségesnek kiiga-
zittatni a központi bizottság. Nevezetesen ezen 
szavak után: „és valamint egy részről kész volt 
Magyarország a múltban" ezen szó „ugy" hibá
san van ezen szó helyett „s,* annyival inkább, 
mert az „ugy" később következik. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A módosítás elfogadtatik. 
Horváth Lajos jegyző {olvassa az 6-dik 

szakaszt.) 
Csengery Antal előadó: Ezen pontban 

alulról a 3-dik sorba az „is" szócska tévedésből 
csúszott b e ; azt tehát a központi bizottság kiha-
gyandónak véli. Ennélfogva a szerkezet igy len
ne : „O felsége alkotmányos jogokkal ruházta fel 
többi országait." Mert ha az „is" benmaradna, 
abból az következnék, hogy Magyarországot is ő 
felsége ruházta fel alkotmányos jogokkal. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : A módosítás elfogadtatik. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a 6-dik sza

kaszt.] 
Csengery Antal előadó: Ezen pontnak 

utolsó előtti sorában, ezen két szó: „többszöri föl
irataiban" kihagyandó, miután a törvényczikkben 
nincs helye a föliratokra való hivatkozásnak. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ama két szó tehát kimarad. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő {olvassa a 7-dik sza

kaszt.) 
Csengery Antal előadó: Ezen pontban 

ezen szavak : „se kár, se jogsérelem nem okozta-

tik ez által ő felsége többi országainak", mint fö
lösleges indokolás, kihagyandók. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A módosítás elfogadtatik. 
R u d n y á n s z k y ElŐrián : Megvallom, nem 

kisértem eléggé figyelemmel a tárgyalást, s most 
látom, hogy már a 7-dik pontnál vagyunk; én 
pedig több tisztelt barátommal kívántam volna a 
3-dik pontra nézve szólani. (Nevetés. Túlvagyunk 
•már a 3-dik ponton!) 

B á n ó Miklós : Épen ugy jártam én, t. ház, 
mint az előttem szóló t. képviselő ur. Nem hallot
tam jól a pontokat. 

Elnök {csenget): Bocsánatot kérek, képviselő 
ú r , nem mehetünk már vissza a 3-dik pontra. 

B á n ó MíklÓS : Kénytelen vagyok vélemé
nyemet kimondani. (Nem lehet! Zaj.) 

E l n ö k : A bevett tanácskozási renddel nem 
lehet megegyeztetni, hogy a mit a t. ház határo-
zatilag kimondott, az újra tárgyalás alá vétessék. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a 8-dik sza
kaszt.) 

Csengery Antal előadó: E pontra nézve a 
központi bizottságnak nincs észrevétele. {Marad
jon !) 

Besze J á n o s : E g y szót sem hallok. (Marad-
S jon !) 

E l n ö k : Marad a szerkezet. 
HorváthLajosjegyzö(ofoassao9. és lÖ-dik 

szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 11-diket) 

Makray Lász ló : T. ház! Óhajtanám, hogy 
: a t. ház a 11-dik pontot ugy értelmezze, a mint én 
értelmezem, t. i. hogy az osztrák császárnak van 
külön hadserege, ugy a magyar királynak is, egy
mástól külön független hadserege, s mindkettő 

! mégis együtt működhetik , mint Ovid „Átválto-
I zás"-aiban ama két élő szikla :hogy ha az ellensé-
! ges hadak a két hadsereg közé akarnak nyomulni 
közös szabadságunk megsemmisitésére, akkor a 
két hadsereg összecsukódva összezúzná azokat. Ha 
igy értelmezi a t. ház, akkor elfogadom; ha nem, 

| akkor kénytelen vagyok ellene nyilatkozni, mert 
ezzel koczkáztatva látom állami függetlenségünket. 

E l n ö k : Marad a 11-dik pont eredeti szerke
zetében. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : E pontban e sza
vak helyett: „eddigi törvényeink alapján" e sza
vakat kívánja a központi bizottság tétetni: „az 
eddigi törvények alapján," mert ez nem fölirat, 
hanem törvényczikk. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
ajánlatát? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a bizottság 
változtatásával marad a 12-dik pont. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 18-dik sza
kaszt.) 

Csengery Antal előadó: E pontból tollhi-
bából kimaradt egy szócska, mi által az értelem 
zavart szenved. E mondatban: „a minisztérium 
előlegesmegállapitásaután", a,,minisztérium" elől 
kimaradt e szó : ,,két", mert két minisztérium 
megállapításáról van szó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Marad a 13-dik pont a bizottságmó-
dositásával. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 14. és 
15-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 16-dikat.) 

Csengery Antal előadó: E pontban a 4-dik 
sorban „Magyarország gyűlése helyett" szabatos
ság kedveért „Magyarország országgyűlését" kí
vánja a központi bizottság tenni. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : E pontra nézve nekem 
is van észrevételem. Én átalában nem óhajtom, 
hogy a miniszter szolgálatokat fogadjon el; de el
térve ettől: a mint az a 4-dik §-ban foglaltatik, hol 
az „áttétel" kifejezés használtatik, ugy itt is „szol
gáltatás" helyett ..áttételt" kívánok tétetni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a 16-dik pont a köz
ponti bizottság és Bernáth Zsigmond képviselő ur 
megjegyzése szerint módosittatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 17. és 18-dik szakaszát, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 19-diket.) 

Csengery A n t a l e lőadó : Ezen pontban e 
szó helyett: ..országainak gyűlése" szintén „or
szágainak országgyűlése" javasoltatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pont tehát ezen módosítással elfo-
gadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 20— 30 szakaszait melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a 24-diket.) 

Somssich P á l : Én a 24-dik pontot nem tar
tom eléggé szabatosnak: mert igaz, hogy a ko
rábbi 23-dik szakaszban elő vannak számlálva 
indokai azon határozatoknak, melyek a közös 
ügyekre s azok kezelési módjára vonatkoznak, de 
ez itt átalánosságban mondatik. Kívánnám tehát 
szabatosabban így kifejeztetni: „ez lévén a közös 
ügyek és azok kezelésére vonatkozó jelen határo
zatnak indoka.' ; Mert e határozatban vannak 
egyebek is, mik nem egészen erre vonatkoznak. 
Tehát ezen praeeisebb módosítást ajánlanám. E 
szavak után: „ez lévén" méltóztassék jegyet csi
nálni, és ezt hozzá tenni: ,,a közös ügyekre és 
azoknak kezelési módjára vonatkozó jelen határo
zat." (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa a módo
sított szerkezetet.) 

Besze János (Én e kitételben: „egyik alap-
EÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . ÍV. 

feltétel", az „egyik" szót egészen fölöslegesnek 
és Magyarország alkotmányát meggyengitó'nek 
találom. (Maradjon!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
A 24-dik szakaszra nézve Somssich Pál tisztelt 
képviselő ur által tett indítványhoz a kormány 
részéről is szívesen hozzájárulok. De a tett másik 
indítványt az „egyik" szócska kihagyása iránt, 
nem fogadhatom el : mert az egyik feltétel a ma
gyar alkotmány helyreállítása , a másik feltétel 
pedig az alkotmányos formáknak a birodalom 
többi országaiban és tartományaiban is életbe lép
tetése; az „egyik" szócskának tehát ben kell ma
radnia. A Somssich Pál képviselő ur által tett 
indítványt azonban részemről is szívesen elfogadom. 
(Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a szerkezet Somssich 
Pál képviselő ur indítványa szerint módosítva fo
gadtatik el, 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 26-dik szakaszát.) 

Csengery Antal előadó: E szakasznál a 
központi bizottság két szerkezeti módosítást ajánl. 
A harmadik sorban ezen szavakat: „mert Magyar
ország csak azon országok alkotmányos képvise
letével", az „alkotmányos" szó hangsúlyozása vé
gett ekkép kívánja módosítani: „mert Magyar
ország azon országoknak csak alkotmányos kép
viseletével." Továbbá ugyanezen szakasz utolsó 
második pontjában e szavak: „többi országai" után 
az „is" ugyanazon okból elmarad, melyből az fen
tebb is kihagyatott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a szerkezet ezen módosítással 
fogadtatik el. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő [olvassa a törvény
javaslat 26—28-dik szakaszait, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 29-diket.) 

Csengery Anta l e l ő a d ó : A központi bi
zottság véleménye szerint itt a 4-dik sorban e 
kifejezés: „részletek tárgyalásakor" mellőzendő s 
ezzel volna helyettesítendő: „a két rész egyetérté
sével." (Helyeslés.) A következő mondatban pedig: 
„Most csak annyi mondatik ki, hogy" kitörlendó', 
s csak az utolsó tétel hagyandó meg. E szakasz 
utolsó tétele tehát így szólana: „Ezen bizottságok 
tagjainak száma a két rész egyetértésével fog meg-
határoztatni. Ezen szám azonban egy-egy részről 
hatvanat meg nem baladhat." (Helyeslés.) 

Elnök: A szerkezet tehát ekként módosítva 
elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (olvass a a 30— 
34-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 36-diket.) 

Csengery Antal előadó: Itt a központi. 
bizottság ajánlja, hogy a 3-dik sorban „delegatió-
jából" után tétessék: „bármely okból." A szakasz 

26 
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végén pedig tévedésből kimaradván a jegyzőkönyv j 
megemlítése, még e pont lenne hozzá toldandó: ! 
,,A jegyzők "önyv mindenik félnek nyelvén fog ve-
zettetni a két fél tollvivői által, s közösen hitele- { 
sittetik." 

Szakái L a j o s : A központi bizottság által a j 
34-dik szakaszhoz ajánlott toldalékra azon ész- ; 
revételem van. hogy ezt: ,,a jegyzőkönyv min
denik félnek a nyelvén fog vezettetni." szebb 
hangzás kedvéért így óhajtanám módosíttatni: | 
,,mindkét fél nyelvén" stb. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A 35-dik szakasz tehát a központi j 
bizottság javaslata s Szakái képviselő ur niódosi- í 
tása szerint elfogadtik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 36 és 31-dik szakaszait, melyek észrevétel 
nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 38-dikat.) 

Csengery Antal előadó: Ezen szakaszt a j 
központi bizottság e szavak után: ,,E bizottság | 
előleges utasítások által meg nem köthető/ ' be- j 
végzendőnek véli, mert a mi ezután következik, 
törvényczikkben fölösleges indokolás. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e kihagyással a- 38-dik pont 
elfogad tátik. 

Horváth Lajos jegyző falvassá a 39-dik j 
szakaszt.) 

Csengery Ál l ta i e lőadó: Ezen pontban ezt 
a szót; „törvény" ezen szavakkal kívánja fölcse-
réltetni a központi bizottság: ,,a jelen határozat", 
csupán azért , hogy öszhangzásba hozassák az 
egésznek szerkezete. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 39-dik pont ezen változtatással 
megmarad. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 40-ik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvatsa 
a 41-iket.) 

KaCSkOVÍCS IgnáCZ : T. ház ! Egy szót óhaj
tok csak megváltoztatni,t. i. e helyett : „behajtás" 
e szót kívánom tenni: „beszedés," mert e szó az 
alkotmányos fogalmakkal jobban megegyezik. 
Behajtani ugyanis oly adót szokás, melyet az or
szág fizetni nem akar; beszedni ellenben olyant, 
melyet az ország fizetni törvény szerint köteles. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

* E lnök : Tehát „behajtás" helyett „beszedés" 
tétetvén, a szakasz elfogadtatik. 

HorváthLajOS j e g y z ő (olvassaa42—47-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 48-dikat.) 

Csengery Antal előadó: Ezen pontban e 
szó helyett: „válaszszon" ezen szót kívánja tétetni 
a központi bizottság : „választ,u és e szót más helyre 
kívánja tétetni. A szerkezet ezen módosítás szerint 
következő lenne: „Ennek eszközlése végett az or
szággyűlés, midőn a bizottságot megválasztja, a 

kitűzött számon felül egyszersmind póttagokat is 
választ." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 48-dik szakasz ezen változtatással 
elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 49—61-
dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa az 52-diket.) 

B a r t a l G y ö r g y : Csak azon észrevételem 
van, hogy ezen pontban ismét eltérünk a törvény 
szövegezésének közönséges módjától : és azért e 
szavak helyett: „melyeket tekintettünk közösen 
elintézendó'knek" — mi ismét egészen a fölirat 
modora és stylusa — e szavakat kívánnám bevé
tetni : „melyek közösen elintézendők." 

Csengery A n t a l e l ő a d ó : A szerkezet töké
letesen helyes , mert abban nem az van mondva, 
hogy „tekintettünk", hanem hogy „tekinthetők". 
Ez tehát jó és helyes, és a szerkezet változás nél
kül megmaradhat. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ezen pont változatlanul 
megmai*ad. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 63. és 
64-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 55-diket.) 

Csengery Antal előadó: Ezen pontban 
csak két szó hagyandó k i : t. i. ezen mondatban: 
„kész most is az ország" ezen két szó; „most is." 
(Helyes!) 

E l n ö k : Ezen pontban e két szó: „most is" 
kihagyatván, így fog szólani: „ E tekinteteknél 
fogva, tehát és egyedül ezen alapon kész az ország" 
stb. 

Horváth Lajos jegyző 'olvassa az 56—60-
dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 61-diket.) 

Csengery A n t a l e lőadó : Ezen szakasznak 
j első pontja szenved változást. A központi bizott-
j ság javaslata szerint t. i. az első pontban „orszá-
| gok" helyett „ország" volna teendő, ez a szó pe

dig : „által" kimaradna. Tehát a szöveg így volna : 
„A szövetség megkötése kölcsönös alku által t ör-
ténnék, mint két egymástól jogilag föggetlen or
szág intézkedései történnek." 

Elnök: Ezen szakasz tehát az első pontnak 
fenebbi változásával megmarad. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 62-dik 
szakaszt. Maradjon!) 

Vadnay LajOS: Megvallom, ha már stylisti-
kára ügyelünk, ne vegyük így a törvénybe : „más 
részről ő felsége többi országai és tartományai kö
zött vám- és kereskedelmi szövetség lesz kötendő." 
Ezen szó: „lesz" kihagyandó volna, és maradna 
csak „kötendő." (Maradjon!) 

E l n ö k : Ez a pont változatlanul megmarad. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 63 ~ 
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68-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az utolsó, 69-dik szakaszt.) 

Csengery Anta l e l ő a d ó : Ezen szakasz he
lyett a központi bizottság más szerkezetet ajánl, a 
mely átalábam van formulázva. E szerint a 69-dik 
szakasz szövege következő lenne : „Azon mód és 
arány, mely szerint a magyar korona országai 
részéről ezen határozat folytán kiküldendő bizott
ságban (delegatió) a társországok részt veendenek, 
később fog megállapittatni. " (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk.!) E szerint a Csengery képviselő úr által föl
olvasott szerkezet fogadtatott el. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a tör
vényjavaslat záradékát). 

B o r c s á n y i J á n o s : Nekem a záradék két 
végső pontjára volna alázatos észrevételem. Azt 
óhajtanám, hogy miután a záradék második pont
ja a törvény anyagi részébe vágó intézkedéseket 
foglal magában, t. i. a közvégrehajtásnak föltéte

leit, óhajtanám, mondom, ha az első rész máso
diknak, a második pedig elsőnek tétetnék, vagy
is az utolsó pont lenne első. s az első utolsó, 
(Maradjon!) 

Elnök 
Be van 

Marad az eredeti szerkezet, 
fejezve a részletes tárgyalás. Mint

hogy azonban a ház szabályainak 24-dik §-a azt 
j mondja: „a törvényjavaslatnak czikkenkinti tár-
| gyalása bevégzésével egy nap közbejötte után 
| történhetik a szavazás* : ennélfogva a holnaputáni 
| ülésben úgy, a mint most a szerkezeten keresztül
mentünk, ez föl fog olvastatni, s azután fog rá a 
szavazás megtörténni. 

Holnap 10 órakor pedig a többi bemutatott 
törvényjavaslatok fognak tárgyalás alá jutni. 

Fest Imre úr legközelebb a gölniczi kerület
ben képviselőnek újra megválasztatván, megbizó 
levelét bemutatja. 

Az ülés végződik cl. u. 2°/4 órakor. 

%j^L\.VÍJUL OK!SiíAvprU& IJJuJfcĵ  
ib67. május 28-dikán 

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

Tárgyai : A főrendek átküldik a koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldendő országos bizottság iránti határozatukat . 
Bemutattatnak Mednyánszky Dénes b. és Boros Pál megbizó levelei. Az elnök jelenti Boér János vingárdkerületi képviselő halálát. 
Bemutattatnak : Kleiszner Jnliána kérvénye a veszprémi káptalannál levő pénze ügyében ; Bztojanovich Lázáré érdemei jutalmazása 
i rán t : Regele János Írnoké az aprilhavi pótlék iránt. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldendő bizottság tagjaira történt sza
vazás eredménye kihirdettetik. Eszterházy Kálmán gr., Szeleatey László, Paizs Andor, Hollán Ernő. Fest Imre, Fabrit ius Károly, 
Kvassay László, Stoll Károly, Lázár Kálmán gr. föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A nádorra, a minisztérium 
alakítására, a nemzetőrségre és a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatok átaláiios és részletes tárgyalása megtörténik. A határőr
vidék képviseletének felfüggesztését illető határazati javaslat elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida. gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/\ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
a tegnap működött jegyző ur fogja vezetni, a szó
lani kívánók ne veit pedig szintén a tegnapi jegyző 
urak fogják jegyezni, A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
27-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

BÓniS Sámuel : Engedelmet kérek. A ház
szabályok értelme szerint a modósítványtevő ne
ve soha sem jön a jegyzőkönyvbe. (Helyes!) 

Elnök : Kívánja a t. ház a neveket kihagyat
ni V (Maradjanak ki!) A "mélt. főrendek részéről 
iíj. Vay Miklós b. mint a mélt. főrendi ház jegy
zője üzenetet fog áthozni, 

Ifj . Y a y Miklós b . főrendi j e g y z ő fa ház
nagy által bevezetve az elnöki szék elé áll) : Mélt. el
nök ! t. ház! A képviselőház azon határozatát, 
mely szerint a kidolgozandó kir. koronázási hit
levél elkészítése egy országos bizottságra bizatott, 
a mely bizottsághoz a főrendiház is a törvény és 
szokás értelmében aránylagos számú tagokkal 
szokott járulni, a mélt. főrendek határozatát van 
szerencséin méltóságodnak ezennel tiszteletteljesen 
átnyújtani. (Ellenzés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa aförendek-
26* 
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nek a koronázási hitlevél elkészítéséről szóló határo
zatát). 

Elnök : Tudomásul vétetik. 
Mednyánszky Dénes b., Trencsénmegye tren- l 

cseni választó kerületében megválasztott ország- J 
gyűlési képviselő bemutatja megbízó levelét. 

Boros Pál, Szatmármegye aranyos medgyesi 
választó kerületében megválasztott országgyűlési 
képviselő bemutatja megbízó levelét. 

Mind a kettő az állandó igazoló bizottságnak 
adatik ki. i 

Jelentem a tisztelt háznak, hogy Boér János, 
Alsó-Fehérmegye vingárdi kerületének országos 
képviselője folyó hó 21-én meghalálozott. Az alsó
fehérmegyei vingárdkerületi választó bizottság föl 
fog szoríttatni uj választás eszközlésére. 

Kleiszner Juliána, seregélyest fehérmegyei 
lakos, a több évvel ezelőtt nagyapja, néhai Kleisz
ner által a veszprémi székesegyházi káptalan keze
lése alá, kamatozás végett letéteményezett bizo- j 
nyos pénzösszegnek hová fordítása vagy miben 
léte kitudása iránt küldöttséget kér kineveztetni. 

Sztojanovich Lázár az 1838. évi D u n a á r al
kalmával tanusitott önfeláldozásával szerzett érde
mét tudomásul vétetni, és ez érdembeli folyamod
ványát aj ánlólagő fölségéhez kéri fölterjesztetni. 

A tegnapi napon a tisztelt ház elhatározta. 
hogy rendkívüli körülményeknél fogva két írnok
nak csekély fizetése april hóra 40 fttal szaporít-
tassék. E g y harmadik irnok, Regele János erről 
mit sem tudván, a két írnoknak folyamodását alá 
nem írta. Miután ő hasonló szorgalommal szolgált, 
•és a körülmények rá nézve ugyanazok, kéri maga 
részére is a 40 ft utalványoztatását. Ezen folya
modványt a t. háznak kegyelmébe ajánlom. 

Az inaugurale diploma megállapítására kikül-
dendó' bizottságra beadott szavazatok eredménye 
ki fog hirdettettni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : Összesen beada
tott 275 szavazat, sebből nyert Bónis Sámuel 248, 
Deák Ferencz 246, Podmaniczky Frigyes b . 239, 
Nyáry Pál 225, Tisza Kálmán 223, Ghyczy Kál
mán 220, Somssieh Pál 205, Csengery Antal 203, 
Kemény István b. 202, Trifunácz Pál 202, Beze-
rédj László 201, Joannovics György 201, Szabó 
Imre (pápai) 201,Trauschenfels Emil 201, Vadnay 
Lajos 201, Zsedényi Ede 201, Apponyi György 
gr . 200, Dósa Elek 200, Szász Károly 199, Bar-
tal György 197, Hosszú József 197, Bittó István 
197, Justh József 197, Pulszky Ferencz 187 sza
vazatot. 

E l n ö k : E névsor a méltóságos főrendekkel 
közlendő lesz. 

Hosszú József képviselő úr az állandó igazoló 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 

igazoló bizottság jelentését Eszterházy Kálmán gr. Ko
losvár városa &gyik választó kerületében képviselővé 
történt megválasztása tárgyában. A bizottság föltéletes 
igazolást véleményez. Helyeslés). 

E l n ö k ; Ennélfogva Eszterházy Kálmán gr. 
föltételesen igazoltatik. 

HOSSZÚ J ó z s e f e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Szelestey László Vasmegye 
körmendi választó kerületében képviselővé történt vá
lasztása tárgyában. Az állandó igazoló bizottság fölté
teles igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Szelestey László lölté-
telesen igazoltatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó {olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Paizs Andor Somogyme-
gye marczali választó kerülete képviselőjének választása 
tárgyában. Az áRandó igazoló bizottslg feltételes iga
zolást véleményez. Helyeslés). 

Elnök : Ennélfogva Paizs Andor föltételesen 
igazoltatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Vasmegye felsöörsi ke
rületében megválasztott Hollán Ernő ügyében, leit 
föltételesen igazoltatni javasol. Helyeslés.) 

Elnök : Tehát Hollán Ernő föltételesen iga
zoltatik. 

Hosszú József előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Szepesmeyye gölniczi 
kerületében megválasztott Fest Imre ügyében, kit fel
tételesen igazoltatni javasol. Helyeslés.) 

Elnök : Tehát Fest Imre föltételesen igazol
tatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Fabritius Károly Seges
vár választó kerülete képviselőjének választása tárgyá
ban. A bizottság föltételes igazolást: véleményez. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Fabritius Károly kép
viselő föltételesen igazoltatik. 

Hosszú József előadó (olv ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Kvassay László Trencsén
megye kisujhelyi választó kerületében megválasztott 
képviselő iránt, kit a törvény szabta 30 nap Jentartása 
mellett föltételesen igazolandónak véleményez) 

E l n ö k : Nincs a t. háznak ellene észrevétele ? 
(Nincs!) Ennélfogva Kvassay László képviselő a 
törvény szabta 30 napi határidő fentartása mellett 
a föltételesen igazolt képviselők sorába soroztatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az állandó ig. 
bizottság véleményét Szatmármegye N.-Bánya városa 
által megválasztott Stoll Károly képviselő megválaszta
tása tárgyában, kit a törvény szabta 30 napi határidő 
fóntartása mellett igazolandónak vél). 

Elnök : Nincs a t. háznak ellene észrevétele? 
{ (Nincs!) Ennélfogva Stoll Károly a törvény szabta 
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30 napi határidő fentartása mellett a föltéteíesen 
igazolt képviselők sorába soroztatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Hunyadmegye hátszeg
vidéki választó kerületében megválasztott Lázár Kál
mán gr. megválasztása tárgyában, kit a törvény szabta 
30 napi határidő fentartása mellett a feltételesen iga
zolt képviselők sorába soroztatni véleményez.) 

E l n ö k : Nincs a t. háznak észrevétele? (Nincs!) 
Ennélfogva Lázár Kálmán gr. a törvény szabta 30 
napi határidő fentartása mellett igazolt képviselő
nek nyilváníttatik. 

A beosztás az osztályokba az V-dik osztályig 
ment, most következik a Vl-dik osztály. A Vl-dik 
osztályba soroztatik Fest Imre, a VH-dikbe Stoll 
Károly, a VlII-dikba Eszterházy Kálmán gr., a 
IX-dikbe Fabritius Károly , az I-sőbe Kvassay 
László, a II-dikba Paizs Andor, a 111-dikba Lázár 
Kálmán gr., a IV-dikbe Hollán Ernő, az V-dikbe 
Szelestey László. 

Napi renden van a máj. 20-án a minisztérium 
által beadott törvényjavaslatoknak s egy határo
zati javaslatnak tárgyalása, és pedig elsőben is 
az l847 /8 I I I . czikkre vonatkozó törvényjavaslat. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a miniszte-
rium által előterjesztett törvényjavaslatot az 1847/s. 
III t. ez. azon intézkedéseinek, melyek a nádor mint 
királyi helytartó jogkörére vonatkoznak, módosításáról.) 

Zichy Anta l e lőadó (a szószékről): T. ház ! 
E kérdésben két fölfogás van; mind kettő egy-
iránt fontos, komoly megfontolást igénylő okokra 
támaszkodik. Egyik a eonservativabb, mely a nádo
ri méltóságnak a törvény kivánata szerint, bár az 
újabb kor igényeihez alkalmaz ottan, mielőbb le
endő betöltését sürgeti; a másik a radicalisabb, 
mely a nádori méltóságot, mint az újabb kor 
igényeinek többé meg nem felelőt, s különösen 
mint a parlamentalis felelős rendszerrel alig össze-
egyeztethetó't, megszűntetni kívánja. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) 

Az osztályok többsége e két egymással ellen
tétben levő nézetnek elvi fejtegetésébe nem bo
csátkozott , a kérdést magát nyílt kérdésnek 
hagyta. Egyben azonban mindnyájan egyetér 
tünk, s ez az, hogy fenálló törvényt vagy végre
hajtani kell, vagy felfüggesztését törvényes úton 
kimondani. Régibb törvényeink, tudjuk — azokat 
pedig mindaddig, mig törvényes úton megváltoz
tatva, vagy érvényen kivül helyezve nincsenek, 
teljes érvényűeknek kell tekintenünk — régibb 
törvényeink a nádori méltóságnak betöltetlenül 
hagyását nem engedik meg. Az 1608-diki, u. n. 
antecoronationalis 3-dik t. czikkely 6-dik szakasza 
e tekintetben oly szigorúan intézkedik, hogy azon 
esetben, ha a király nem akarna nádort választat
ni : az országbírót s illetőleg a tárnokot kötelezte 

becsület- és hivatalvesztés büntetése alatt, hogy, 
csupán csak a nádornak leendő megválasztása 
végett, egy év lefolyása alatt külön országgyűlést 
hívjon össze. 

Az iránt nincs köztünk nézetkülönbség, hogy 
a nádor azon hatáskörrel, melylyel régibb és 
ujabb törvényeink értelmében a legújabb időkig 
birt, többé a mai viszonyok közt föl nem ruháztat
hatnék, s ennélfogva a nádorválasztáshoz, bár 
legjobb akarattal is, rögtön hozzá nem foghatnánk. 
Hogy többet ne említsek, milyen ellenmondás 
volna például az, hogy a nádor, mint a legfőbb 
itélő törvényszék elnöke, vagy mint Pest, Pilis és 
Solt megyék főispánja, s mint a Jász-Kunok 
főkapitánya stb. az illető igazság- és belügyi 
miniszterek hatósága alá tartoznék, mely minisz
tereknek kinevezése viszont esetleg tőle függ
ne, stb. Az osztályok többsége tehát ezen oknál 
fogva és ezen nézetből indulva ki, a jelen törvény
javaslatot, mint ideiglenes átmeneti rendszabályt, 
elvileg elfogadta; a szerkezetre nézve azonban 
lényeges módosításokat hoz indítványba, melye
ket, ha parancsolja a t. ház, mindjárt előadhatok, 
vagy ha talán az átalános tárgyalást méltóztat
nék elrendelni, később fognék előterjeszteni. (Le
het mindjárt!) 

Tehát a törvényjavaslat fölzetére nézve: 
„az 184 7S I II . t. ez. azon intézkedéseinek, melyek 
a nádor, mint királyi helytartó jogaira vonatkoz
nak, módosításáról.u minthogy a törvényjavaslat 
két pontot tartalmaz, t. i. bizonyos t. ez. módosi-

! tását és a nádor-választás elhalasztását, szükséges-
I nek látja hozzátenni: „és a nádorválasztás elha-
I lasztását." A mi a szöveg 1-ső pontját illeti, itt 
| egy szerkezeti áttételt vél fölötte szükségesnek. 

Ugyanis, a miniszteri beadvány oiyformán volna 
I értelmezhető, mintha az idézett törvényezikkek 

egyedül csak a nádorra, külösen pedig boldog 
emlékezetű István nádorra vonatkoznának, holott 
azok egyéb tárgyakról is szólanak; mi pedig csak 
is azon rendelkezéseket akarjuk módosítani, illető
leg érvényen kivül helyezni, melyek a nádornak 
mint kir. helytartónak jogaira és hatáskörére 

j vonatkoztak. E pontot, hogy minden lehető bal-
I magyarázat elkerültessék, szabatosabban és min

den kétséget kizáró módon óhajtja a központi 
bizottság a szerkezet ily áttételével módosítani: a 
6-dik sortól kezdve: „á végrehajtó hatalmat a nádor-

mint kir. helytartóra ruházta: az 1847/s I II . ra, 
t . cz .2 . 3. 9. 11. 17. 19. 24. és 38-dik szakaszainak 
a nádor, mint kir. helytartó jogkörére vonatkozó 
intézkedései érvényen kivül helyeztetnek." Különö
sen föl kell említeni például az idézett 3-dik sza
kaszt, mely arról rendelkezik, hogy ő fölsége, 
illetőleg a nádor a végrehajtó hatalmat csak a 

jfe lelős minisztérium útján gyakoroltassa, és ren-
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deletei csak akkor legyenek érvényesek, ha fele
lős miniszter által ellenjegyezvék. Természetes, 
hogy ezen szakasznak, valamint a többieknek is 
csupán azon tételei, melyekben a nádor említtetik, 
ohajtatnak hatályon kivül helyeztetni. Senkinek 
esze ágában sincs a többi pontokat, mint péld. a 
parlamentáris kormányzat alapföltételet képező 
miniszteri ellenjegyzést legkevésbbé is megingatni. 
Ezen okoknál fogva bátor vagyok az általam föl
olvasott módosításokat a. t. képviselőház figyel
mébe ajánlani.^ 

Ráday László gr. előadó: T. ház! A IX-dik 
osztálynak e tekintetben a többi nyolcz osztálytól 
eltérő nézete volt. Kz osztály ugyanis a jelen tör
vényjavaslatot teljesen mellőzni óhajtotta. Az erre 
vonatkozó indokokat röviden lesz szerencsém 
előadni. 

Az indokok, melyek a IX-dik osztályt ezen 
határozatra birták, leginkább azon nézetből 
magyarázhatók ki. miszerint addig, mig egy tör
vény helyett jobbat és tökéletesebbet nem alkot
tunk, addig az előbbi törvénynek fölfüggesztését, 
habár azon törvény a jelen körülmények közt 
hiányos is, nem tartja czélszerünek a IX-dik osztály 
jelesen azért, mert azon következtetést vonja, hogy 
ha valamely törvény nem jó és nem alkalmas, 
helyette ujat kell készíteni, és midőn az uj elké
szült, akkor lehet a régit az újabb szerint átvál
toztatni és módosítani. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Jelen alkalommal pedig annyival inkább ragasz
kodik ezen nézethez a IX-dik osztály, mert a nádori 
méltóságot oly fontosnak, hazánk alkotmányos 
állása fentartására oly nélkülözhetlennek tartja, 
hogy a nádori széknek a legközelebbi időben 
betöltését elkerülhetlenül szükségesnek véli. A 
IX-dik osztály helyt ád azon igen fontos okoknak, 
melyek hihetőleg a minisztériumot is vezérelték 
ezen törvényjavaslat szerkesztésénél; a IX-dik osz
tály elismeri, hogy a nádori méltóság azon hatás
köre, mely az 184% évben hozott törvényekben 
megállapittatik, bizonyos tekintetben a monarchi-
cus eszmékkel össze nem fér; elismeri a IX-ik 
osztály azt is, hogy a nádori méltóságnak azon 
hatásköre, mely 184 7/8 előtt volt. a jelenleg fön-
álló felelős kormány eszméjével nem lesz össze
egyeztethető ; és midőn ezt kimondja, akkor egy
szersmind helyt ád azon magas indokoknak is. 
melyek a nádori méltóságnak nem csak átalakí
tását, de mielőbbi betöltését is kívánatossá teszik. 

Ezen általam előadott okoknál fogva én a 
törvényjavaslatot mellőzni kívánom, és helyette a 
ház asztalara a következő határozati javaslatot 
teszem le, melyet, miután ez indokait magában 
foglalja, bővebben indokolni szükségesnek nem 
tartok. 

{Olvassa): „A minisztérium által a ház elé ter-

í jesztett ama törvényjavaslatot, mely a nádor, mint 
a kir. helytartó jogkörére vonatkozó 184% III . 
t. ez. 2., 3., 4., 11., 17., 19., 24. és 38. szakaszai
nak érvényen kivüli helyezését tárgyazza, az osz
tály többsége nem tartja elfogadhatónak, s ezen 
törvényjavaslat helyébe a következő határozati 

í javaslatot kivánja a ház asztalára letenni: 
i „Tekintve egy részről, hogy az 1847 8 . évi 

törvények III. czikkének több szakasza a nádori 
méltóság jogköréhez több oly tulajdont csatolt, 

| melyek által a nádori hatáskör némi tekintetben 
| a monarchicus eszmékkel alig lesz összeegyez-
j tethető; 

„tekintve azt is, hogy a nádori méltóságnak 
, azon hatásköre, melylyel az az 1848-dik évi törvé-
j nyék keletkezése előtt birt, a parlamentalis és 
I felelős kormányzat eszméjével össze nem fér: 

„mondja ki határozatilag a ház, hogy a ná-
I dóri méltóság hatáskörét a fenernlitett két szem-
! pontból újból megállapítani elkerülhetlen szüksé-
! gesnek tartja. 

„De tekintve egyszersmind azon teendők 
nagy fontosságát, melyek a nádornak, különösen 
mint szükség esetében helytartónak, a fejedelem 

! és az ország között közbenjárónak, s végre a feje-
! delem kiskorúsága alatt mint törvényes gyámnak 
; teendői; 

„és tekintve annak fontosságát, hogy min-
| denütt, a hol csak lehet, minden oly intézményt, 
- mely Magyarország állami indivitualitását bizto-
| sitja, elengedhetlenül fen kell tartani: 

„válaszszon az országgyűlés egy több tagból 
| álló küldöttséget, mely a fentebb emiitett tekin-
] téteket szem előtt tartva, a nádori hatáskört 
| illetőleg készítsen még ezen ülésszak alatt egy 
1 javaslatot. 

„Mely javaslatnak a ház által leendő elfoga-
i dása és törvénybe igtatása esetére minden, a ná-
j dor hatáskörére vonatkozó fennálló törvényeink 
í azon törvényjavaslat értelmében lesznek módosi-

tandók." 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Mielőtt a tanácskozást megkezdeni méltóztat-
J nék, csak azt kivánom röviden megjegyezni, hogy 
! a minisztérium a központi osztály által tett szerke-
| zeti változtatásokat a maga részéről elfogadja. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Legelsőbben 
is, Mielőtt a dolog lényegéhez szólanék, legyen 
szabad a központi bizottság előadója által fölhozot
takra némelyeket elmondanom. 

0 azt monda, hogy két nézet áll egymással 
I szemben: az egyik radicalis, mely a nádori méltó-
! ságot el akarja törülni; a másik pedig, mely ezt 
j nem akarja és igy nem radicalis, hanem conserva-
; tiv. A mi ezen elnevezéseket illeti, legelőször is azt 
jegyzem meg, hogy ha a radicalismus abban áll, 
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hogy a fenálló törvény a nélkül, hogy annak in-
tézkezkedései, melyeket az uj viszonyok szükségei
nek, mások által pótoltatnának, eltöreltessék: én 
akkor a radicalismust senkitől sem irigylem, ak
kor radicalis lenni nem akarok. Különben is tudjuk, 
hogy ellenforradalmak, coup d'état-k mindig radi
calis eszközökkel szoktak végrehajtatni: e szerint 
azok, kik ellenforradalmat, coup d'état csinálnak, 
a legradicalisabb emberek. Különben is a tisztelt 
előadó ur előadása értelmében radiealisokat itt 
nyilvánosan nem láttam, mert se a minisztérium nem 
javasolta, hogy a nádori méltóság eltöröltessék, se a 
nyolcz osztály véleményéből ezt ki nem olva
som. És ha nem tudnám, hogy a minisztérium ezt 
nem akarja, s ha nem tudnám, hogy ha akarná, 
őszintén megmondotta volna: a t. előadó urnák 
nyilvánítása azon aggodalmat ébreszthette volna 
bennem, hogy a többség által el van fogadva azon 
eszme, hogy a nádori méltóság eltöröltessék, csak 
nem akart bennünket egyszerre elijeszteni. 

Áttérek magára a dologra. 
Én részemről a IX-dik osztály különvélemé

nyét óhajtom elfogadtatni a részletes tárgyalás 
alapjául. Nem indokolom, hogy miért kívánom, 
mert azt meggyőződésem szerint, röviden bár, ma
ga az osztály eléggé indokolta; csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogy én épen az osztály ál
tal kifejtett indokolás alapján egy lépéssel tovább 
óhajtanék menni, mert én megnyugvásomat nem 
lelhetem másban, csak abban, ha biztosítva leszünk 
az iránt, hogy a nádori méltóság betöltése bizony
talan időkre el nem haiasztatik. E biztosítékot is
mét csak abban találom, hogy a nádorválasztás 
még koronázás előtt eszközöltessék; erre nézve 
pedig, ha netalán a IX-dik osztály véleménye fo
gadtatnék el a részletes tárgyalás alapjául, ily ér
telmű módosítványt vagyok bátor a ház asztalára 
letenni. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa Tisza 
Kálmán módositványát): „Ezen törvényjavaslat utol
só előtti szakaszának utolsó sora kihagyatván, he
lyébe tétessék: „készítsen mielőbb törvényjavas
latot, a nádori méltóság pedig a fönálló törvények 
értelmében még koronázás előtt töltessék be." 

HaláSZ B o l d i z s á r : T . képviselőház ! Csak 
arra kívánom a házat figyelmeztetni, hogy ezen 
miniszteri törvényjavaslatnak azon indokolását, mi
szerint a 48-diki törvényeket mintegy ellentétbe 
helyezi a régibb törvényekkel, nem osztom. A 
nádori hivatal, a helytartói jog nem a 48-diki tör
vényeken alapszik. Éz már 1485-ben megvolt. Az 
1485-dik 10 t. ez. igy szól: „Ha a király akár a 
hadseregnél, akár egyébképen az országban nem 
volna, köteles a nádor azt helyettesitni, s mindazokat, 
miket az tehet vagy tenni tartoznék, teljesíteni." 
Azért kívánom a házat erre figyelmeztetni, hogy 

ez nem uj szerzemény, az már századok előtt a 
nemzet óhajtása volt, mert a Bécsből kormányzást 
nem óhajtotta. 

Ezeknek előrebocsátása után nem akarom 
a t. házat untatni; még csak azt jegyzem meg, 
hogy igaz, hogy ő felsége a 61-diki országgyűlés
hez intézett első föliratában világosan kifejezte azt, 
hogy a nádori teljhatalmat és egyebeket foganat
ba vétetni nem óhajtja; de azt gondolom, ez nem 
elegendő arra, hogy az ország régi törvényeit föl
adja. 

Egyébiránt én a IX-dik osztály indítványát 
pártolom, még pedig azon módositvány nélkül, 
melyet Tisza Kálmán képviselő ur hozzá tett: me rt 
én a nádorválasztásnál a kijelölési jogot a koron á-
zás előtt nem kívánnám életbe léptetni. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Nagy rész
ben osztva mind a IX-dik osztály előadójának, 
mind Tisza Kálmán t, képviselőtársam előadását, 
indokolásukhoz vagyok bátor néhány szót pótolni 
s megjelezni, hogy az osztálynak egy pár indokát 
nem oszthatom egészen. 

A t. miniszteri előterjesztvény indokolásában 
nekem is az tűnik fel legjobban, a mit Halász 
Boldizsár t, képviselőtársunk megjegyzett, hogy 
a 48-diki törvényekkel czéloztatik annak indoko
lása, miszerint a 48-diki törvények nem tarthatók 
fen. Ez már más kérdésnél is meg lőn a t. ház 
előtt kisértve; de arra nem akarok ezúttal reflec-
tálni, csak kiválólag azon kérdésre vonatkozva 
jegyzem meg, hogy az 1848-diki törvény 2. ezik-
kelye szerint, az uj nádor nem mint személy lőn 
megválasztva kir. helytartónak, hanem i'égibb 
törvények értelmében ugy, mint akármely más 
egyén. Minden törvény szerint, mely a nádorvá
lasztásról szól, azelőtt is mindig ugy választatott 
a nádor, mint egyszersmind kir. helytartó is. Min
den nádori jogok s ezeket alapító törvények idé
zésével nem akarom a t. ház türelmét fárasztani, 
föl találhatók azok minden nádorválasztás alkal
mával hozott törvényeink közt. A mit a 48-diki 
törvények a felelős kormányzat életbe léptetése 
szempontjából megállapítottak, azoknak nagy ré
sze nem egyedül az akkori nádor személyéhez 
csatoltatott: mert régi törvények rendelték azt, 
hogy az ország* tanácsával a nádor mint királyi 
helytartó kormányozzon a király távolléte ese
tében. Ezen 48-diki törvények is csak azt formuláz
ták ujabban az uj viszonyokhoz idomítva és most 
is csak azon esetre, midőn a király nincs az or
szágban. 

E részben tehát a 48-diki törvények tökéle
tesen öszhangoztak a régibb törvényekkel, és csak 
egyetlenegy pont van, mely a régibb törvények
ben nem foglaltatott, az, melyben a nádor személye 
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sérthetlennek nyilvánittatik. De mind a többi, ' 
még maga azon jog is, hogy a minisztert a király j 
távollétében ő nevezi ki, a mi újnak volna tekint
hető, a régebben gyakorolt kormányzás körébe 
tartozik. 

Ha tehát ezt olyannak is lehetne is venni, 
mint a mely csakugyan a 48-diki nádor szemé
lyének van megadva, lehetne is tán törvényes 
utón módosítani; de átalában mivel a most elő-
készülő államviszonylat miatt még szükségesebb 
figyelembe venni, hogy már a múltban is azért 
tartották az ország rendéi szükségesnek azt, hogy 
a nádori hivatal mintegy Magyarország külön 
állami létének előjeléül szolgáljon, ezért a készülő 
viszonylat mellett semmi esetre nem tartom czél-
szerünek a nádori méltóságnak ezen kormányzási 
hatáskörre vonatkozó törvények korlátozását. 

Mert igaz, hogy a t. miniszteri eló'terjeszt-
vényben határozottan ki van fejezve ő felségé
nek azon kijelentett szándéka , miszerint jövőre 
személyesen akarja az ország kormányát vezetni; 
de hiszen az eddig is magában értetett, régebbi 
törvényeink is szóltak arról, és legrégebben egé
szen oly mérvben , hogy a király innen kormá
nyozzon • később, hogy az év bizonyos részében itt 
lakjék; — de ez, mint a múltban nem ment, most 
is alig menne teljesedésbe, azon körülménynél 
fogva, hogy Magyarország királya más országok 
uralkodója is. Ez az oka századok óta annak, hogy 
a nádornak királyi helytartói joga megállapitta-
tott és föntartatott. Most tehát, miután az uj kép
viseleti kormányhoz, a parlamenthez, a mit a 48-
diki törvények megállapítottak, már tényleg 
ugyanezen 48-diki törvények hozzá alkalmazták a 
nádori méltóságot, nem foroghat főn még azon el
lenmondás sem, mit a t. előadó nr mondott, hogy 
a nádor mint nádor-főispán a minisztérium hatás
köre alá tartoznék; nem foroghat fön még azon 
eset sem, hogy ő mint legfőbb justitiárius alátartoz
nék a minisztériumnak. Mert a 48-diki intéz
mény által, ha nem fejezi is ki a törvényt határo
zottan , tényleg elenyésztek a nádornak némely 
előbbi teendői, miként ezek már régebben is vál
toztak, ha világos törvénynyel nem lettek is eltö
rölve, mint például a nádori birőság (judicium 
oetavale), s uj törvény által a nádor a hétszemé
lyes tábla elnökévé lett, mi 48-ban a főispánság-
gal hasonlag megváltozott. 

Épen azért nem forog fön ellenmondás és abnor-
mitás az 1848-diki törvények mellett semmiesetre. 

Azonban, tiszt, ház! az emiitett kormányzói 
jog fontosságán kivül másik is igen fontos ok, ne
vezetesen az is , hogy a nádor kétségkívül nem az 
uralkodó által kinevezett, hanem az ország által 
választott legfőbb tisztviselő. Csak az ily fő hiva
talnak lehet egyedül a mi sajátságos helyzetünk

ben az ország állami különállását képviselni. Hogy 
a minisztérium vagy miniszterelnök ez állást nem 
pótolhatja, mivel az, habár az országgyűlés több
ségéből, az uralkodó általi kinevezéstől függ, azt 
bővebben vitatni fölösleges. 

Igen fontos szempont még az is, hogy a ná
dor, mint királyi helytartó, egyszersmind az or
szágnak katonai főparancsnoka, választott katonai 
főparancsnoka. Ez oly államjoga Magyarország
nak, melyhez hasonló alig van más nemzetek al
kotmányában ; és ezt is megköveteli azon sajátla
gos viszonyunk, hogy a mi fejedelmünk egyszer
smind más országok fejedelme is. Ez oly fontos 
szempont, melyről megfeledkeznünk, főleg akkor, 
midőn uj viszonyok készülnek az ország részére, 
nem volna tanácsos. 

Ezek azon körülmények, melyek engem arra 
bírnak, hogy a IX. osztály véleménye indokolásá
hoz egészben ne járuljak. 

De ezeken fölül még az is, miszerint nem tar
tom lehetőnek, hogy az illető törvényeket jelenleg 
kinevezendő regnicolaris küldöttség jogosan ter
vezze, csakis a törvény életbe léptetése után lehet
vén, mint Tisza Kálmán módositványa is föltételezi, 
uj törvényeket szerkeszteni. Sohasem küldött ki Ma
gyarország regnicolaris deputatiót törvényjavas
latok készitésére, mielőtt nem élt az alkomány 
tényleg; oly törvény megváltoztatását soha sem 
tervezte regnicolaris deputatió, mely restituálva 
nem volt tényleg. Volt gyakran regnicolaris mű
ködés az országban, de akkor élt az alkotmány és 
annak czélja csak az alkotmány tovább fejlesztése 
vagy az élő törvény megváltoztatása volt. Most 
pedig a nem élő törvény megváltoztatása forogna 
fen, ez pedig törvény és alkotmány ellenére tör
ténnék. 

De hiányos is e tekintetben ez előterjesztés, 
mert nem fejezi ki, vajon azon uj törvény alko
tása koronázás előtt vagy után lenne-e eszköz-
lendő ? Mondatik ugyan, hogy az ülésszak alatt, 
de ez nem határozott kifejezés. Mire én azért re-
flectálok, mert igen nagy különbség van a között : 
koronázás előtt vagy azután-e? mert első esetben 
a jogfolytonosság meg van sértve, másik esetben 
pedig nincs megsértve. 

Midőn a törvényhozás mindkét factora meg
van, midőn az alkotmány helyre van állítva, van 
helye regnicolaris deputatió kiküldésének és mű
ködésének; de addig a jelen országgyűlés 1866. 
évi márczius 19-én kelt föliratában kifejtett jog
folytonosság ellenére soha sem lehet helye. 

Én tehát felhívom a t. ház figyelmét, hogy 
nem csak Tisza Kálmán képvfeelő társam módosí
tását méltóztassék ezen javaslatra nézve elfogadni, 
hanem egyszersmind indítványozom , hogy a t. 
ház egy küldöttsége, de nem az által, melyet a 
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IX. osztály véleményezett, készíttessen egy indo
kolt határozatot, nem csak a jelen, hanem mind
azon eló'terjesztvényekre nézve, melyek a 48-ki 
törvények többi ezikkeinek is módosítására vagy el
törlésére vonatkoznak. A t. ház márczius 19-kei 
föliratában, mely — a marcz. 3-kai leiratnak ugyan
ezen törvények módosítására, illetőleg eltörlésére 
vonatkozó kívánatára felelve—az akkor is megneve
zett nádori, nemzetőrségi, országgyűlés föloszlatási 
törvények változtatását megtagadta, határozottan 
kifejezvén, hogy a törvények ily revisiójába nem 
bocsátkozhatik, mert a törvényhozás másik factora, 
a koronás király hiányzik, és lkotmányos tör
vények tettleg visszaállítva nincsenek. 

Nem hivatkozom ezúttal azon feliratnak e 
részbeli igen fontos tartalmára, mit más alkalom
mal (márcz. 20.) bátor voltam tenni; hanem azt 
emlitem meg, hogy az első fölirati vita alkalmával 
t. képviselő társam Zsedényi Ede azon kifejezésére, 
„hogy nincsen abban semmi nagy veszedelem, hogy 
ha már csakugyan egyezkedni kell. az 1848-diki 
törvény illető ezikkei előre mégváltoztassanak", a 
tiszt, ház mily erélyes visszautasítással felelt. 
Tette e visszautasitást, igaz, az akkori kormány
nyal szemben, s bár tudom én is. hogy a mostani 
kormánynyal szemben máskép áll a dolog ; de azon 
veszélyek, melyek ily revisió folytán az alkot
mányt a jövőben is fenyegetik, mint a ház több 
alkalommal kifejezte, a jelen kormány mellett is 
fenforognak. A jogfolytonosság egy örök elv. s az 
alkotmányos élet egyedüli békés biztositéka. 

Épen ezért veszélyes volna, ha az emiitett föl-
irat indokait csak az akkori kormány személyei 
irányában tartanok érvényeseknek; pedig ezt mu
tatná azoknak mostani mellőzése. De én most is 
örök igazságoknak tartom azokat, s a tisztelt ház 
figyelmébe is ajánlom a következetességet. 

Ezért kérem, hogy egy küldöttség által oly 
indokolt határozat készíttessék, mely az előterjeszt-
vények tárgyalásának a törvények életbeléptetése 
és koronázás utáni időre halasztását tartalmazza. 

BÓniS S á m u e l : É n azt hiszem, t. ház, hogy 
a Tisza Kálmán képvisesőtársunk által előadott 
módosításával a IX-dik osztály véleményének, töké
letesen meg van felelve Böszörményi képviselőtár
sunk aggodalmának : mert akkor a törvény tüs
tént restituáltatik a nádori választással; hogy pe
dig későbben a törvényben azokat, miket a ház 
módosítani szükségesnek tart, módosítani ne lehes
sen, azt Böszörményi sem állította. Én részemről 
hozzájárulok Tisza Kálmán módosításához : hoz
zájárulok pedig különösen azért, mivel a nádori 
hivatalnak van egy oly lényeges teendője, a miért 
én részemről soha a nádori hivatalt még egy napig 
sem hagynám üresen : ez pedig a trónörökös még 
kiskorú fejedelemnek gyámsága. Ez már magában 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

oly fontos dolog, mely megkívánja, hogy azon 
hely üresen soha se legyen. Isten akarata minden 
nap megtörténhetik; és a történelemben láttuk, 
hogy igen nagy különbség van a közt, ha a törvény 
előre provideál a gyámságról a kiskorú fejedelem 
részére, meg a közt, ha az halál esetében történik. 
A kérdés a fölött, hogy ki legyen a gyám, sok 
helyen igen gyászos belnarezokra adott már alkal
mat. Ennélfogva a nádori hivatalnak koronázás 
előtti betöltését én is szükségesnek tartom. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Fölötte sajnálnám, ha 
Debreczen városa érdemes képviselője, vagy bárki 
e házban szavaimat félreértette volna. Én tisztán 
tárgyilag szóltam a dologhoz, és mint elméleti fej
tegetést állítottam föl ezen két ellentétes fogal
mat, és arról mondottam, hogy az egyik conser-
vativ, a másik radicalis fölfogás. Nem mondottam 
azt, és erre legkevésbbé sem érezhettem magamat 
fölhatalmazva, hogy kívánjuk, vagy tán, hogy az 
osztályok többsége kívánja a nádori méltóság meg
szüntetését. Ha ily állitáfct koczkáztattam volna, az 
osztályok tagjai engem kétségtelenül azonnal 
desavouáltak volna. Én ezt tisztán mint elméleti 
fejtegetést mondottam ; és hogy azon fölfogás, mely 
egy majdnem ezeréves institutiót fen akar tartani, 
conservativ fölfogás, a másik, amely azt megszün
tetni óhajtja, radicalis fölfogás : azt tagadni nem 
lehet. Nem mondottam, hogy ezen nézetet aláirjuk ; 
azt nyílt kérdésnek hagyjuk, és a fölött határozni 
fog a ház bölcsesége. 

A mi a IX-dik osztály külön véleményét il
leti, az én egyéni fölfogásom szerint én azt külön 
indítványnak tekintem. Fölfogásom szerint, semmi 
sem akadályozza ezen nézet pártolóit, hogy azt 
mint külön inditványt a ház asztalára letegyék, 
sem a házat abban, hogy azt annak idejében, an-

j nak rendje és módja szerint tárgyalás alá vegye. 
j Debreczen város érdemes képviselőjének módosit-
! ványa, mely ezen második szakaszra vonatkozik, 
I ugy hiszem, a részletes tárgyalásra tartozik; ellen-
| ben a képviselőháznak nézetem szerint először azon 
! kérdés fölött kellene határozni, vajon a jelen tör

vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául átalá-
nosságban elfogadja-e vagy nem ? 

Deák FerenCZ .* T. ház! A kérdés , mely 
előttünk fekszik, nem az, hogy a nádori hivatal 
eltöröltessék-e vagy ne ? arról a miniszteri javaslat 

| sem szól; és én ezen kérdést mindenesetre oly fon-
i fosnak tartom, hogy ezt nem csak az ülésben, ha-
i nem ülésen kivül is, majd annak idején, tán még 
nyilvános hírlapok utján is megvitatni czélszerü 
lesz : mert ha arról lesz szó, hogy egy nyolczszá-
zados fontos institutiója az országnak megszüntet-

i tessék, az minden oldalról igen komoly megfonto-
' lást igényel. 

27 
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Arról tehát, mint mondám, nincs szó, hogy a 
nádori hivatal eltöröltessék; hanem előttem az 
egyik kérdés az, hogy ha a nádor megválasz-
tatik. azon hatáskörét, melyet az eddigi törvények 
neki kiszabtak, gyakorolhatja-e vagy nem? 

Hogy azon hatáskört, mely a 48-diki törvé
nyekben István főherczegre, mint nádorra és kirá
lyi helytartóra volt ruházva, nem gyakorolhatja, az 
természetes, mert ama hatáskör némely része, kü
lönösen a souverain hatalomhoz közel járó része, a 
személyre, nem pedig a hivatalra lévén ruházva, 
a személy elhaltával, vagy annak a nádori hiva
talról történt lelépésével a hatáskör eme része is 
megszűnt. Hogy ne említsek többet, csak azt mon
dom, hogy a 48-diki törvények egyik szakasza sze
rint, a miniszterelnököt 6' felsége, a többi minisz
tert pedig a miniszterelnök fölterjesztésére a nádor 
nevezi ki. Azt hiszem, miután ezeu hatalom, mely 
egyenesen István főherczegre volt ruházva, többé 
fön nem állhat, ezt a jogot kétségen kívül senki 
sem kívánja megadatni az újonnan megválasztan
dó nádornak, akárki legyen is az. 

Van oly hatásköre a nádori hivatalnak, 
mely 48 előtt is megvolt, mely régi törvényekben 
gyökerezik, de mely a parlamenti kormány és fe
lelős minisztérium mellett épen nem állhat meg : 
mert hogy az országnak választott legmagasabb 
hivatalnoka, kire annyi tekintélyt ruházott a 
törvény, bármely hivatalos működésében alatta 
álljon a minisztériumnak, ezt, ugy hiszem, a ná
dori méltóság tekintélye szintén nem engedi meg. 

Vannak a nádori hivatalhoz kötött oly jogok 
és kötelességek, melyek mindenesetre igen nagy 
fontosságúak, s melyekre nézve, akár törölte
tik el idővel a nádori hivatal, akár fentartátik, 
az országnak részletesen kell intézkednie. Ilyen
nek és különösen legfontosabbnak tartom én a kis
korú fejedelem gyámságát, melyet nem csak a kis
korú fejedelem személyére, hanem az ország kor
mányzatára nézve, a nádorra bizott a törvény. A 
nádori hivatal nyolczszáz esztendős, de a nádornak 
ezen gyámsági joga nem nyolczszázados. Méltóz
tassanak visszaemlékezni a történelemre. Árpád 
korának több szakaszairól határozott bizonyosság
gal nem sokat tudunk; de tudjuk, hogy a vegyes 
származású királyok korából kétszer volt kiskorú 
fejedelmünk. Egyik V. László, a másik Hunyady 
Mátyás volt, és a két fejedelemnek gyámságát nem 
a nádor vitte, hanem az ország maga külön válasz
tott kormányzót, t. i. László idejében Hunyady 
Jánost, Mátyás idejében Szilágyit. Csak később, 
Mátyás alatt alkottatott azon törvény, mely a ná
dorra bizta a kiskorú király gyámságát, s azzal 
együtt igen sok jogát a kormányzóságnak. De ne 
feledjük, hogy midőn e törvény hozatott, Magyar
ország királya nem volt egyszersmind más külön

álló országok fejedelme, hanem mindazon országok, 
melyek uralkodása alatt állottak, a magyar korona 
országai valának. Az uralkodói teendőket sok do
logra nézve kétfélekép vezetni nem lehet. Az or
szágnak tehát arról kell gondoskodnia, hogy a 
király kiskorúságának esetére Magyarországra 
nézve ki teljesítse mindazokat, mik a király ural
kodói köréhez tartoznak, akár mint gyám, akár 
mint kormányzó? Az uralkodás és kormányzat 
tehát ugyanazon egy volt az egész birodalomra 
nézve; most azonban Magyarország királya egy
szersmind több más, a magyar koronához nem tar
tozó külön országok fejedelme. Ha tehát a sanctió 
pragmatica által létre jött viszonyok között kisko
rúra kerülne a magyar korona, valamint mi nem 

í egyeznénk abba, hogy Magyarországra nézve az 
uralkodási teendőket oly egyén teljesítse, kit akár 
az uralkodói ház családi törvényei, akár amaz or
szágok magok bíznának meg a gyámsággal, ugy 
ötölök sem kivánhatnók, hogy a mi nádorunk 
intézkedjék rajok nézve. Ennek természetes kö
vetkezése az lesz, hogy ily esetre regensségről, s 
lehet, hogy az országok különféleségékez képest 

| több tagú regensségről kell majd gondoskodni, 
! annyival is inkább, mert vannak az uralkodó fe-
! jedelem köréhez tartozó oly jogok és kötelességek, 
I melyeket minden részre külön gyakorolni nem le-
| het. Akár tartja meg az ország ezentúl is a ná-
! dóri hivatalt, akár megszflnteti majd valamikor, az 
I országgyűlésnek mindenesetre részletes és határo

zott törvény által kell gondoskodnia arról, hogy a 
kiskorú királynak gyámságát, és azzal együtt az 
uralkodói teendőket Magyarországra nézve ki vi
gye és minő hatáskörrel. 

Azonban mindezek a jelen diseussióhoz nem 
í tartoznak. Ezek igen fontos discussiókat s igen 
I sok körülmény figyelembevételét igénylik; s azért 

én ezen kérdéseket akkor hiszem eldöntendőknek, 
mikor a nádori hivatal jogait és kötelességeit ex 
asse fogjuk tárgyalni. 

Ha tehát a nádor azon hatáskört, melyet az 
eddigi törvények kiszabtak, nem gyakorolhatja, 
és hatáskörét törvény által kell ezután szabályozni: 

i második kérdés az, hogy a hatáskörnek megálla
pítása még koronázás előtt történjék-e V vagy pedig, 
ha ez a koronázás előtt meg nem történhetik: a 
harmadik kérdés az, hogy a nádor mégis megvá-
lasztassék-e a koronázás előtt és hatásköre utóbb 
állapittassék meg ? 

Az én igénytelen nézetem ezekre nézve az, 
j hogy — ha csak a koronázást igen hosszú időre 
; nem akarnók elhalasztani — minthogy a nádori hi
vatal ezentuli hatáskörének meghatározása kétség-

i telenül hosszabb időt fog igényelni, a szükséges 
! időből fogynánk ki. Már pedig érdekünkben áll-e 
; szemben a sok nehézségekkel a koronázást hossza-
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san és mindig tovább halasztgatni ? és miután az 
1791-diki 3-dik t.-nek azon szabálya, mely azt ren
deli, hogy a trónnak megürülése után a diéta hat 
hónapra megtartassák és ő felsége magát megko
ronáztassa, már annyi éven keresztül elmaradt, 
most, midőn az küszöbön van, magunk halaszszukel 
oly kérdés miatt, a melynek tüsténti fölvétele, vagy 
elhatározása nem oly sürgetoleg szükséges, mint 
maga a koronázás ? 

Fontos azon észrevétel, melyet Bónis képvi
selőtársam és barátom fölemiitett, hogy az isteni 
végzés határzatait előre tudnunk nem lehet, és Ma
gyarország trónja még mielőtt a nádor ujabb ha
táskörét törvény által szabályozzuk vagy a kisko
rú fejedelem gyámságáról törvény által rendelke
zünk, kiskorúra szállhat. Ezen nehézséget a ná
dornak javaslatba hozott mostani megválasztása 
meg nem szünteti : mert ha e szerencsétlenség még 
koronázás előtt érné az országot, nádort nem vá
laszthatnánk, jelenleg pedig nádor nincs; koronázás 
után pedig módjában áll az országgyűlésének tör
vény által gondoskodni a gyámságról és kiskorú
ság esetére a kormányzatról. Nem is példa nélküli 
az ily megelőző gondoskodás. 1740-ben a IV. 
ez.-ben azon esetre, ha Mária Teréziának fia kis
korúságban kerülne a trónra, még a nádor gyám
ságáról szóló törvényt is mellőzték az ország ren
déi, és elhatározták, hogy a nádori jog jövendőre 
föntartatván, ez esetben kiskorú fiának gyámsága 
és az ország kormányzata Mária Terézia férjét, 
mint atyát és gyámot illesse. 

, Azt hozzák föl többen, hogy az ország a ná
dorválasztást és a nádori hivatal betöltését mindig 
sürgette, s hogy ennélfogva most is sürgetnie kell. 
Igaz, hogy e hivatalt az ország mindig fontosnak 
tartotta; igaz, hogy midőn a nádori hivatal üres 
volt, annak választását sürgette; de igaz az is, 
hogy a törvényt vagy végre kell hajtani, vagy el 
kell törölni vagy teljesítését ideiglen föl kell füg
geszteni, és pedig szükséges, hogy a fölfüggesztés 
országgyülésileg történjék, nem pedig, mint fájda
lom, annyiszor történt, a törvényhozás befolyása 
nélkül, a fejedelem hatalmával. A törvényt telje
síteni nem lehet : mert ugy, mint áll a törvény, 
nem teljesíthető; ezen, ugy hiszem, senki sem ké
telkedik : a törvényt tehát eltörölni, vagy megvál
toztatni kellene. A részletes, tüzetes megváltoztatás, 
azt hiszem, sokkal hosszabb időt kivan, és a koro
názást igen messze kellene halasztani, a mi pedig 
nem fekszik az ország érdekében; eltörölni most 
senki sem akarja, mert ez is bővebb megfontolást 
igényel : nem marad tehát egyéb hátra, mint a ná
dorválasztást elhalasztani. 

Nem is példátlan dolog az törvényeinkben. 
Méltóztassanak figyelmezni az 1548-diki XvTH-dik 
t. czikkre, mely igy szól: 

„Egyébiránt, mivel némely megyékben a ná
dorválasztásról említés tétetett, az öszszes karok 
és rendek közös megegyezésével határoztatott: 

„1 . §. Hogy ez időben nádor választhatónak 
nem látszik, azért, hogy az ország átalános rende
lete szerint, arra különös országgyűlésnek kell 
tartatni. 

„2. §. Midőn tehát ő felsége nádort akarna 
tenni (mit az ország karai és rendéi hosszas kése
delem nélkül megtörténendönek tartanak), akkor 
régi szokás szerint az ország minden rendéinek 
gyűlést hirdessen és a hirdetményben a nádorvá
lasztást kijelentse, és akkép az ország főpapjai, or-
szágnagyai s nemeseinek tanácsa s egyező akarata 
folytán nádor tétessék.* 

Nem akarok a törvény motívumaiból érveket 
vonni, hogy nem volt arra hirdetve- az országgyű
lés, tehát ne választassék nádor, mert ugyanazon 
joggal, melylyel 1548-ban ezt, mint motivumot 
fölhozták, mondhatná most a törvényhozás, hogy 
daczára annak, hogy ez nem volt benne a regá
lékban, mégis választhatunk nádort ; hanem azért 
hozom ezt föl, hogy a nádor választásának elha
lasztása, még pedig oly időben, midőn sok ideig 
nem volt nádor, nem példátlan a magyar törvény
hozásban . En ezt mint precedenst, hozom föl; és 
azt hiszem, a nádor választás javaslott elhalasztása 
sokkal kevesebb bonyodalmakkal jár , sokkal ke
vesebb bajt fog okozni, mint ha most a nádor teen
dőinek és hatáskörének megállapításával foglal
koznánk, mi minden tekintetben sok megfontolást 
és sok időt igényel, vagy ha választunk ugyan 
nádort, de a törvényesen megszabott hatáskör nél
kül, miután az eddig törvényeinkben megszabott 
hatáskör további föntartása lehetetlen. 

Ezen okoknál fogva tehát a törvényjavaslatot 
pártolom. (Élénk helyeslés. Szünet.') 

Bocsánatot kérek, de egyet még szükségesnek 
tartok fölemlíteni. (Halljuk!) Van a nádor teendői 
közt olyan, miről, ha a nádor választása elhalaszta-
tik is, az országgyűlésnek gondoskodnia kell: értem 
azon teendőket, melyeketanádor a koronázásnál szo
kott végezni. E teendők három lényeges dologban 
pontosulnak össze: az egyik, a mi inkább cere
moniális, abban áll, hogy ő viszi a koronát a feje
delem előtt; a másik, a mi nagyon lényeges, az, 
hogy a prímással ő teszi a fejedelem fejére a ko
ronát ; a harmadik pedig, hogy a koronázás után 
ő fordul a néphez e fölkiáltással : ^Eljen Magyar
ország koronás királya \u 

E dolog különféleképen állott hajdan. Egé
szen I. József koráig a primás maga koronázott, 
ellenben a nádor teendői közé tartozott, hogy a 
koronázás előtt ő fordult a néphez és fölszólította az 
iránt, hogy akarja-e ezt meg ezt Magyarszág kirá
lyául megkoronáztatni ? I. József óta e teen-

27* 
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dó'je a nádornak megszűnt : mert nem volt többé 
szabad királyválasztás, még a Habsburgház csa
ládtagjai között sem, hanem a megállapított örök
lési rend szerint már törvényes örököse levén a 
trónnak, az többé választástól nem függött, és igy 
a nép megkérdezése is fölöslegessé vál t ; azonban 
ennek helyébe lépett az, hogy a nádor tette a prí
mással együtt a koronát a király fejére, és az, 
hogy ő kiáltotta ki legelőször: „Éljen a megkoro
názott magyar király !Cí Az ausztriai ház uralko
dása egész korszaka alatt csak két eset volt , hol a 
koronázásnál nádor nem volt : t. i. Miksa és Ru
dolf koronázásánál. Miksa koronázási ünnepélyéről 
a történelem részletes adatokat jegyzett föl; a többi 
közt Katona, Lisztyre hivatkozva, körülményesen 
adja aztelő. Mint mondom, akkornem a nádor tette 
a király fejére a koronát, hanem a prímás; de a koro
nát vinni s a népet megkérdezni a.nádor teendője 
lett volna. Akkor azonban nádor nem levén, azt, mit 
a nádornak kellett volna tenni, nem az országbíró 
tette, mint némelyek hiszik — pedig volt országbíró, 
ha nem csalódom, Báthory András, ki se a koronát 
nem vitte, se a népet nem kérdezte meg — hanem 
tette azt Batthyány Ferencz gr., mert mint a tör
ténelem mondja, az ország karai és rendéi azt bíz
ták meg ezen teendőkkel. És ennek józan közjogi 
alapja is volt : mert koronáz az ország, a koronát 
az ország teszi a kiráby fejére; tehát igen termé
szetes volt, hogy a nádor, mint az ország válasz
tottja volt ezen teendőkkel megbízva. És midőn 
nádor nem volt, az országbiró, ki nem volt az or
szág választott tisztviselője, egyedül hivatala czi-
mén e teendőket nem teljesíthette, hanem az ország 
élt jogával, és maga választotta erre azon férfit, 
kit ezzel megtisztelni akart, s igy választá meg 
Batthyány Ferenczet. 

Ezen teendők megállapításáról is kell tehát 
az országgyűlésnek gondoskodnia. Ehhez azonban 
nézetem szerint akkor szólhatunk legczélszerüb-
ben, ha majd az inaugurale diploma kerül tanács
kozás alá. {Elénk helyeslés) 

E l n ö k : Nem lévén senki a szólásra följegyez
ve, a kérdés következő lesz: a minisztérium által 
az 1847/8-III. t. ez. módositása tárgyában beadott 
törvényjavaslatot átalánosságban, a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem ? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtorté-
nik) A ház többsége az l847 /8 III. t. cz.-nek módo
sítását a minisztérium által beadott törvényjavaslat 
szerint átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. Következik a részletes tárgyalás. 

HOrVáth LajOS j e g y z ő (olvassa a tőrvény
javaslat fölzetét.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a törvényezikk fölzetét tartalmához képest e toldás

sal véli kiegészitendönek: „és a nádori választás 
elhalasztásáról." {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
állani. (Megtörténik.) El van fogadva. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény-
javaslat első szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az első pontban a benne foglaltak valódi értelmét 
némely szavaknak részint kitörlésével, részint átté
telével véli szabatosabban kifejezendőnek, mihez 
képest a szöveg a 6-dik sortól kezdve ez lenne: „a 
végrehajtó hatalmat a nádorra, mint királyi hely
tartóra ruházta: az 1847/8. I I I . t. czikk 2, 3, 9, 
11, 17, 19, 24. és 38. §-ainak a nádor mint kirá
lyi helytartó jogkörére vonatkozó intézkedései ér
vényen kivül helyeztetnek." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 2-dik szakaszát. Elfogadjuk!) 

Elnök: A kik a második szakaszt elfogadják, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (ohassa az elfogadott 
t'órvényj'avaslatot. Ezután olvassa a minisztérium, ál
tal előterjesztett törvényjavaslatot a minisztérium ala
kítására vonatkozó 184'/h III. t. ez. 12. §-ának mó
dosításáról) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az imént fölolvasott törvényjavaslatot, mint az előb
binek corollariumát, észrevétel nélkül elfogadaudó-
nak véli. (Elfogadjuk!) 

Elnök: Átmehetünk tehát-e törvényjavaslat 
részletes tárgyalására. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét. Elfogadjuk !) 

Elnök: A törvényjavaslat fölzete elfogad ta-
tik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (alvássá a törvény
javaslat bevezetését és első szakaszát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által előtérj esztett, a nemzetőrségről szóló 1847,\ 
XXII. t. ez. folfüggesztését illető törvényjavaslatot. 
Elfogadjuk !) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
semminek sem akarván praeocupálni, a törvényja
vaslat szövegének kezdő szavait: „Addig is" kiha
gyatni kívánja. E szerint a törvényjavaslat igy 
kezdődnék: „Mig a törvényhozás" stb. (Elfo
gadjuk !) 

Ivánka Imre: Azon esetre, ha a IX-dik osztály 
javaslata fogadtatnék el a tárgyalás alapjául, bátor 
volnék egy arra vonatkozó modositványt tenni. 

Ráday László gr. előadó: A IX-dik osz-
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tály a nemzetőrséget illetőleg egy módositványt 
inditványozott a központi bizottságban, t. i. azt, 
hogy e két szó : „addig isft a törvényjavaslat beve
zetéséből hagyassék k i ; mivel azonban e javasla
tot a többi nyolcz osztály is elfogadta, szükségte
lennek tartom ezt külön előadni. Ezenkívül a IX-
dik osztály be kívánja tétetni ott, hol az van 
mondva: „a védelmi rendszer megállapításáig," e 
szavakat: ,,a legközelebbi ülésszak alatt." (Ma
radjon a szerkezet!!) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módosítását, melyben a ,,22. t. ez." és „felfüggesz-
tetik" szavak közé „végrehajtása" szót láván beigtatni. 

Ivánka I m r e ; Mindenek előtt azon vigasz
taló nyilatkozattal akarom kezdeni előadásomat, 
hogy igen rövid leszek, s azért kérem figyelmöket 
ezen rövid időre. 

Második, a mit mondani kívánok, az, hogy én 
bizonyos tekintetben azon kifejezést: „conservativ" 
igenis elfogadom: én az 1848. törvényeket, ugy a 
mint vannak, eonserválni kívánom, és nem kívánom 
azokat oly radicalis csonkításoknak alávetni, 
mint: csonka minisztérium és efféle. (Derültség.) 

Most a nemzetőrségi kérdéshez kívánok né
hány szót szólani. 

A nemzetőrségi törvényben, melynek felfüg
gesztése egészben terveztetik, és a mely fölfüggesz-
tését megszüntetésével majdnem ugyanazonosnak 
lehetne, mondani, az egész civilisált világban a ra
dicalis pártok épen a szabadság biztositékát látják; 
és nagyon csodálkozom, hogy nálunk épen a radi
calis párt részéről szándékoltatik annak rövid utón 
való megszüntetése. 

Egyébiránt magam is bátor vagyok kijelen
teni, hogy a mi viszonyaink között, miután 1848-
ban oly szerencsétlen helyzetbe jutott az ország, 
hogy a nemzetőrség akkor, midőn alkottatott, nem 
azon czélokra használtathatott csak, melyekre a 
törvény szerint használtatnia kellett volna: én 
is jelenleg, a nemzetőrségi törvény végrehajtását 
igenis fölfüggesztetni kívánom; de lemondani a 
nemzetnek abból eredő fegyverkezési jogáról, ille
tőleg az egész törvényt fölfüggeszteni nem akarom, 
nem pedig azért, mert az én véleményem szerint 
nemzeti kormánynak mindenesetre végrehajtó hata
lomra kell támaszkodhatnia bizonyos esetekben; és 
ezen végrehajtó hatalmat, melyről jelenlegi kor
mányunk fájdalom igen csekély mértékben ren
delkezhetik, csak akkor fogja kezébe vehetni, ha 
az átalános védrendszer életbe lépend. Hogy ez 
nemzeti irányban lesz-e alkotva vagy nem, arra az 
én nézetem szerint igen nagy befolyással lesz az, 
vajon akkor a nemzetőrségi törvény érvényben 
fen fog-e állani vagy nem. 

Én tehát a IX-dik osztály azon véleményét, 
hogy a nemzetörségi törvény végrehajtása füg-

gesztessék föl a legközelebbi ülésszakig, illetőleg 
akkor terjesztessék a ház elé az átalános védrend-
szert tárgyaló törvényjavaslat, vagyok bátor a 
ház figyelmébe ajánlani. (Maradjon!) 

J á m b o r P á l : T. ház! Én Ivánka Imre kép
viselő társunk módositványát pártolom, annál in
kább, mert viharos időkben — meg vagyok győ
ződve — hogy a dalárdák meg nem mentik a nem
zetet, és azért valamenyi törvényjavaslat közt el
sőnek kellett volna lenni a honvédelmi törvényja
vaslatnak. Ennélfogva addig is. míg a nemzetőr
ségi törvény életbe lép, kötelességemnek tartom 
fölkérni a honvédelmi minisztert, hogy minél előbb 
előtérjeszszen egy honvédelmi törvényjavaslatot. 

Sokan mondják, hogy a nemzetőrség iránt 
ellenszenvet érez a nép. Megengedem ; de ellenszen
vet érez az államadósság iránt is, és mégis elfo
gadtuk, pedig az a 48-ki törvényekben nincs. 
(Helyes! Igaz! balról.) 

Uraim! kötelességemnek tartom kijelente
ni, hogy én nem vagyok se a háború, se a 
fegyver barátja; de nemzetemet nem akarom 
egészen lefegyverezni oly időben, midőn minden 
ifjú nemzetnek az a gondolata, hogy fegyverkezzék. 
Látjuk az al-dunai tartományokat: midőn önálló
ságukat visszanyerték, első kötelességüknek tartot
ták a nemzeti militiát szervezni, (Helyes!) 

Ki kell jelentenem, uraim, hogy én részemről 
azt hiszem, miszerint a zsarnokságot a földön soha 
meg nem dönti a fegyver, hanem a gondolat és a 
törvény tisztelete. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az előterjesztést 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

T á r a d y Gábor: T. ház! A szabályok értel
mében e kérdés csak szavazás utján dönthető el, 
azért szavazást kérek. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát méltóztassanak fölállani, a kik 
I 

a törvényjavaslatot elfogadják. (Megtörténik.j A 
ház a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap-

| jául elfogadja. 
Horváth Lajos jegyző (ohassa a nemzet

őrségről szóló törvényjavaslat fölzetét. Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A kik elfogadják, álljanak föl. (Meg

történik.) Elfogadtatott. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

a szöveg kezdő szavait: „Addig is" kihagyatni 
kívánja. 

Vadnay Lajos: Az ,,addig is" szavak sze
rintem nem állhatnak meg, mert „addig isí! fölté
telezi, hogy „azután is." Ha tehát ez így maradna, 
az következhetnék, hogy miként „addig is, ugy az
után is." Pedig csakis addig, és épen nem azután 
is : azért kell, hogy az „addig is" kimaradjon. 
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Zichy Anta l e l ő a d ó ; Epén ez czélja a 
központi bizottságnak is, és azért indítványozza 
ezen két szó kimaradását. 

E l n ö k : A kik a törvényjavaslat szövegét a 
központi bizottság módosításával elfogadják, áll
janak föl. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot. Ezután olvassa azl847/s IV. t. 
ez. 6. §-ának módosításáról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik-e ezen törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául el
fogadni ? Méltóztassanak azok, kik elfogadják 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja ezen 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslatot) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e törvényjavaslat ellen észrevétele nincs. 

R á d a y Lász ló gr. e l ő a d ó : A IX-dik osz
tály részéről ezen törvényjavaslatra nézve is több 
módosítást leszek szerenesés előterjeszteni. 

Ugyanis a IX-dik osztály ezen törvényjavas
latban ott, midőn az említtetik, hogy „adó," ezen 
szó elébe a szövegnek világosabb értelme tekin
tetéből kívánja tétetni: ,,se direct, se indirect adó." 

Továbbá sanctiót akarván adni az utóbb kö
vetkező pontnak, azt ily módon kívánja változ
tatni : — t i . a mint mondám, se direct, se indirect 
adót kivetni és behajtani — ,,a fenálló törve 
nyeinkben megszabott büntetés terhe alatt nem 
szabad." 

Végre a IX-dik osztály nincs megelégedve 
azon zárszóval, hogy ,. tárgy altathassanak;" hanem 
miután itt befejezett számadások beadásáról és 
egyszersmind a jövő évi költségvetésről van szó, 
úgy kívánja a IX-dik osztály, hoj^y „tárgyaltat-
hassék, illetőleg megállapittathassék. 

Tehát az egész szerkezet így szólna: „Mint
hogy az évi kölségvetésnek országgyülésileg tör
ténendő megállapítása mindig csak egy évre terjed, 
s ujabb megállapítás és megajánlás nélkül se direct, 
Be indirect adót kivetni, se behajtani, fenálló tör
vényeinkben megszabott büntetés terhe alatt nem 
szabad: oly esetben, midőn 6' felsége az ország
gyűlést bármi oknál fogva feloszlatja, vagy annak 
üléseit előbb elnapolja vagy berekeszti, mint a be
fejezett számadások beadása és a jövő évi költség
vetésnek előterjesztése a minisztérium által telje
síttetett s az országgyűlésen e tárgyak iránt hatá
rozat hozathatott volna: az országgyűlés még azon 
év folytán és pedig oly időben összehívandó, hogy 
mind a befejezett számadások, mind a jövő évi 
költségvetés, az évnek végéig országgyülésileg 
tárgyaltathassék, illetőleg megállapittathassék." 
{Maradjon a szerkezet!) 

Várady Gábor: T . ház ! Én elismerem, hogy 

a miniszteri elöterjesztvényben több pont van, 
melyek sokkal szabatosabbak, mint az 1848. IV. 
törvényezikknek ide vonatkozó részei; az is ta-
gadhatlan, hogy, az országgyűlés elnapolására és 
feloszlatására vonatkozó pontok kivételével, alkot
mányunknak nagyobb biztositéka van ezen javas
latban, mint az 1848-diki törvény IV. t. czikke 
6-dik §-ában; de más részről az is kétségtelen, 
hogy a IX-dik osztálynak ez iránti javaslata úgy 
a szabatosság, mint az alkotmány biztosítékai 
iránti igényeknek jobban megfelel. Azonban ágy 
a miniszteri elöterjesztvényben, valamint a IX-dik 
osztály javaslatában van egy kifejezés, mely nem 
csak hogy lényegesen eltér az 1848-ki törvények
nek ide vonatkozó szakaszától, hanem ezen szakasz 
szerkezeténél sokkal tágabb, sokkal határozat
lanabb is: mert az 1848-ki törvények ide vonat
kozó részének ezen kifejezése helyett: ,,utolsó 
évrőli számadások" következő szavak állanak : „be
fejezett számadások." Ez az, t. ház! a miért én 
ezen szerkezethez, úgy a mint van, nem járulhatok, 
mert e kifejezés tág, és mert lehetséges volna, t. 
ház! — nem mondom, hogy igy fog történni, de 
lehetséges volna — hogy egy havi , negyedéves, 
vagy például féléves számadások fejeztetnének be 
és terjesztetnének a képviselőház elé j i n á r pedig a 
következő évre szolgáló költségvetés alapos alkot-
mányszerü megállapítása csak akkor történhetik, 
ha az utolsó egész évről szóló számadások terjesz
tettek a képviselőház elé. Én tehát, t. ház, akár a 
miniszteri javaslat fogadtassék el, akár a IX-dik 
osztály javaslata, mindenesetre kérem betétetni 
ezen szavakat: „az utolsó évrőli számadások;" 
és e részben bátor vagyok módosítvány ómat írás
ban is benyújtani. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Várady 
Gábor módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház, azt hiszem, arra nézve mindnyájan eg'yét
eriünk Várady t. képviselőtársunkkal , hogy az 
adóra vonatkozólag ezen a minisztérium által előter
jesztett törvényezikk sokkal szabatosabb, és határo
zottabb, mint bármely alkotmánynak erről szóló in
tézkedései. Azt rendesen másutt az alkotmányos élet 
fejlesztette ki, hogy a törvényhozás mindenkor az 
adók megszavazását, mint alkotmányos jogot gya
korolta, mely már most ezen törvényjavaslat szente
sítése után az ország kétségtelen és szabatosan 
meghatározott joga. Én azt hiszem, hogy azon 
észrevétel, melyet Várady képviselő ur tett, bár
kiben sem szülhet aggodalmat, a ki azon föltevés
ből indul ki, hogy mindazon törvények a felelős 
kormányzati rendszer fenállását föltételezik, a fe
lelős kormányzati rendszerét, mely mindig az or
szággyűlés többségének kifolyása és azt képviseli. 
Igen természetes, hogy mihelyt a felelős kormány-
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zati rendszer fenállását, mint tényt veszszük föl, a 
felelős kormány minden időben, mihelyt a száma
dások befejezhetők, vagy befejeztettek, azokat az 
országgyűlés elé fogja tejeszteni. A ki csak kissé 
tájékozva van az állami számadások nagy tömegé
ről, a ki azon fontosságot érzi, melylyel a felelős 
kormány ilyen számadások előterjesztésénél a leg
nagyobb pontossággal és lelkiismeretséggel eljárni 
köteles, bizonyára meg lesz győződve arról, hogy 
a kormány, a mint azon helyzetben van, a szám
adásokat elő fogja az országgyűlésnek terjeszteni. 
Egyébiránt hibás eljárás volna a törvénybe oly 
valamit fölvenni, a minek teljesítése minden körül
mények közt nem lehetséges. Méltóztassanak 
ugyanis megfontolni, hogy a 48-ki törvénynek 
szavai szerint a rendes ülések mindig a téli idő
szakban tartatnak, megkezdődvén őszszel, és tavasz-
szal bevégződvén. Igen természetes, hogy a végre, 
hogy az évi költségvetést rendszeresen lehessen 
tárgyalni, azt a téli hónapok második felében, 
februárban kell megkezdeni és bevégezni; már 
pedig a múlt évről szóló számadásokat egy pár 
hét alatt berekeszteni és az országgyűlés elé ter
jeszteni alig lehető. Bátor vagyok azért a t. házat 
fölkérni, hogy a szerkezetben e kitételt: „befeje
zett számadások" méltóztassanak meghagyni, annál 
inkább, mert senki sem fogja követelni, hogy be
fejezetlen számadások terjesztessenek az ország
gyűlés elé. A kormány különben idő közben 
mindig közzé fogja tenni a számadások eredmé
nyét ; de a ház elé csak befejezett és rendszeres 
számadások eredménye terjeszthető. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat föketét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak | 
fölállani (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a szöveget. 
Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

T. ház! A szabályok azt mondják, hogy a 
törvényjavaslatok tárgyalása után a végleges sza
vazás egy nap közbevetésével történjék: ennél
fogva bátor vagyok kérdeni a t. házat, miután 
most háromnegyed van egyre, kivánja-e, hogy 
holnap 1 órakor a végső' szavazás a beadott tör
vényjavaslatokra megtörténjék'? 

Tisza K á l m á n : A t. elnökség nyilvánítása 
folytán a házszabályok értelmében igen is lehet 
szavazni a tegnap tárgyalás alatt volt törvényja
vaslatra nézve, de a ma tárgyaltakra csak hol
napután. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. A tegnap tárgyalt 
törvényjavaslatra nézve ki van már mondva, hogy 
a végső szavazás holnap fog történni. A ma tár
gyaltakra tettem a kérdést: mert holnapután sem

mi esetre sem lehet; s i gy , ha a t. ház holnapra 
nem méltóztatnék kitűzni, nem marad egyéb hát
ra, mint pénteken megtartani a szavazást. 

Keglev i ch B é l a gr . : Csütörtökön is lehet, 
mert discussio nincs, csak szavazás. (Zaj. Kiáltá
sok. Péntek! Csütörtök1. Szavazzunk!) 

E l n ö k (csönget): U g y veszem észre, a t. ház 
többsége csütörtökön kívánja: ennélfogva csütör
tökön d. u. 4 órakor Iesz_ a szavazás. (Nagy zaj. 
Fölkiáltások : Nem lehet! Ünnep van !j 

Opicz Sándor: T. ház! A szavazásra kitű
zött napok között a többek között hallottam a csü
törtök délutánt is. Bátor vagyok figyelmeztetni a 
t. házat, hogy csütörtökön ünnep lévén, akkor 
nem lehet ülést tartani. (Nagy zaj. Nem lehet! Ki 
van már mondva a határozat!) 

E l n ö k : Még egy határozati javaslatot, kell 
tárgyalnunk. (Nagy zaj. f ölkiáltások i Nem lehet 
csütörtökön ülést tartani!) 

Somss ich P á l : T. ház! Tiszteljük a vallás
felekezeteket ! E g y hétnél tovább halasztottuk az 
országgyűlési tárgyalásokat azért, hogy az óhi
tűek ünnepeit bevárjuk ; mi katholikusok is meg
érdemeljük azt, hogy egy nap respectáljanak. (Zaj.) 

Elnök (csönget): T . ház! Ha igy fogunk ta
nácskozni, eredmény nem lesz. 

Szász K á r o l y : T . ház! Nem csak a k a t o 
likusoknak, hanem minden keresztyén vallásfele
kezeteknek, jelesen a protestánsoknak is Urunk 
menybemeneteléoek napja, legnagyobb ünnepeik 
közé tartozik. En is kérem tehát a t. házat, hogy 
ezen ünnepnapon nyilvános ülést tartani ne mél
tóztassék. (Helyeslés.) Azért a szavazásnak péntek
re leendő elhalasztását kérem. (Helyeslés. Nagy zaj. 
Az elnök csenget.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Én csak a házszabá
lyokra hivatkozom. A 74-dik házszabály ezt mond
ja : „A czikkenkinti tárgyalás be végezte vei, tör
vényjavaslatoknál az egészre nézve egy nap köz
bejöttével történik szavazás.ft Ez alól kivétel nem 
lévén , ne méltóztatott volna ma tárgyalni a tör
vényjavaslatot , akkor nem kellene holnapután 
ülést tartani. (Zaj- Elnök csenget.) 

Manojlovics E m i l : Előttem szóló képvise
lő társam szavaira azt bátorkodom megjegyezni, 
hogy a házszabályokban az időnek csak minimu
ma, de nem maximuma van meghatározva; tehát 
lehet egy napon túl is, teszem péntekre halasztani 
a szavazást. (Nagy zaj. Elnök csenget.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Mindnyájan meg lesznek a t. |ház tagjai kö
zöl győződve, hogy midőn e ház elnöke kimon
dotta a határozatot, csakis a ház többségének ér
telmében mondotta azt ki, és hogy akkor a ház 
többsége maga sem figyelmezett arra, hogy a csü
törtöki nap nagyfontosságú ünnep. Az elnöknek 
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úgy kellett kimondani a határozatot, a mint a ház 
nyilatkozott; azonban azóta minden oldalról azon 
aggodalom merült föl, bogy ez nagy és fontos ün
nep : el lehetne tehát a következő' napra, péntekre, 
halasztani az ülést, ha ez a ház egy részének 
megnyugtatására szolgál. Méltóztassanak ennél
fogva a szavazást ezen, akkor tekintetbe nem vett 
körülménynél fogva egy nappal későbbre halasz
tani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebben megnyugodni? 
(Megnyugszunk !) Ennélfogva a szavazás pénteken 
délelőtt 10 órakor lesz. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által előterjesztett határozati javaslatot az 1847/e-
diki V. t. ez. 5-dik §-ának azon rendelete ideiglenes 
fölfüggesztése iránt, mely a csajkások kerülete és a 
íánmgi végvidék képviseletére vonatkozik.) 

Manoj lov ics E m i l : Tiszt, ház ! Fölteszem, 
hogy a t. ház figyelmét nem kerülte el, hogy ezen 
miniszteri javaslatban egy igen fontos elvi kérdés 
forog fen, azon kérdés t. i., hogy az ország alkot
mányának egyik részét lehet-e fölfüggeszteni, és 
hogy egy országrész polgárait azon alkotmányos 
polgári jogaik gyakorlatától, melyekkel a törvény 
által fölruháztattak, lehet-e megfosztani ? 

Igen sajnálom, hogy ezen kérdés csak ugy 
mellesleg- merült föl, midőn tüzetesen hozzá szó
lani alig lehet. Azonban részemről ez alkalommal 
is kijelentem , hogy az alkotmány-fölfüggesztési 
theoriának helyességétel nem ismerem, s hogy azt 
az alkotmányosság életföltételeivel s magával az 
igazsággal ellenkezőnek találom; önöket pedig, 
uraim ! buzgóan fölkérem, hogy ily veszedelmes 
praecedenseket alkotni ne méltóztassanak. A ja-
vaslott kizárás csak a határőrvidékre vonatkozik 
ugyan ; de én a határőrvidék és az ország többi 
részei közt politikai tekintetben különbséget nem 
találok : mert azon törvény, mely országunkban a 
representativ rendszert behozta, ugyanazt a határ
őrvidékre is minden megszorítás nélkül kiterjesztet
te ; következőleg, ha ennek ellenére ma a határőrvi
dék alkotmánya fölfüggesztetik, megtörténhetik 
holnap, hogy az az ország más részében is hasonló
kép föl fog függesztetni. Hogy mennyi értéke van 
azután egy ily precarius alkotmánynak, arra, ugy 
hiszem, mindenki maga magának adhat feleletet. 

A mi a határőrvidékre vonatkozólag fölhozott 
argumentumait a t. minisztériumnak illeti, csak azt 
bátorkodom megjegyezni, hogy a határőrvidék 
akkor is katonai szervezet alatt állott, mikor az 
1848-diki törvények hozattak; akkor is katonai 
szervezet alatt állott, midőn 1861-diki és tavalyi 
föliratainkban a határőrvidék meghivatását az or
szággyűlés szorgalmazta. (Ellenmondás.) Igenis, 
szorgalmazta. Név szerint ugyan nem emlittetett a 
határőrvidék; de kimondotta a fölirat, hogy mind- ] 

azok, kik az ország törvényeinek értelmében meg
hívandók, az országgyűlésre meghivassanak. En 
pedig a törvényekből azt olvasom ki, hogy a meg
hívandók közt van a határőrvidék is. (Helyeslés 
bal felöl.) 

Megjegyzendőnek vélem még azt, hogy a ka
tonai határőrvidék katonai szervezete nem incompa-
tibilis dolog a törvényhozásban való részvéttel; leg
alább tapasztaltam, hogy Horvátországban igen 
compatibilis volt. Horvátország egyik országgyű
lésén jelen voltak a határőrvidéki képviselők is, 
és ott szavaztak. Ha akkor compatibilis volt, most 
miért, ne volna az? nem tudom, legalább tudni nem 
akarom; csak azt constatálom, hogy ha ott össse-
férhetett, nálunk is-összeférhet: miután pedig ösz-
szeférhet, nem csak nem pártolom a t. minisztérium 
e részbeli határozati javaslatát, hanem ellenkező
leg egész határozottsággal kérem , hogy a határőr
vidék is hivassák meg az országgyűlésre. (Bal felöl 
élénk helyeslés.) 

Halász Bo ld izsár (Zaj): Manojlovics kép
viselőtársam nézetét szintén pártolom, mert alkot
mányos jogoktól azoknak fölfüggesztése által va
lakit megfosztani nem szabad, nem jogos. De a ha
tározati javaslatban még egy más igen fontos al
kotmányos elv is meg van sértve. A képviselőház 
1861-ben fölirataiban világosan kifejezte, hogy ki
egészíttetését, alkotmánya visszaállítását joga van 
reclamálni, de törvényt alkotni s fölfüggeszteni joga 
nincs, és világos szavakban megkérte ő felségét, egé
szítse ki az országgyűlést, hogy törvényt alkothas
son.Ezen két fontosokból tehátahatározati javaslatot 
mellőzendőnek,s illetőleg aház által a minisztériumot 
utasitandónak vélem, hogy valamint Horvátorszá
got, mely diplomatice mégmeghíva nincs, a48-diki 
törvények aiapján,ugy a határőrvidéket is hívja meg 
a jelen országgyűlésre, mert mindaddig, inig ki
egészítve nincs, az inaug-urale diploma fölött sem 
határozhat az országgyűlés. {Zaj. Szavazzunk !) 

Elnök (csenget): Nem levén a szólásra senki 
följegyezve, méltóztassanak fölállással szavazni, 
hogy a határozati javaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadják-e vagy nem]? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A ház többsége a határozati javaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a határo
zati javaslat szövegét.) 

V a d n a y LajOS: T. ház! Nekem magára a 
határozati javaslatnak se czimére, se érdemére nincs 
észrevételem; hanem van stylistikai szempontból. 
Nevezetesen: az etymologiai része a bevezetésnél 
egészen szenvedő alakban és rendetlenül van i rva : 
„addig míg a fönálló katonai szervezet törvényes 
intézkedések által meg nem változtatik." Én azt 
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cselekvő alakban óhajtanám így tenni: „addig is, 
míg törvényes intézkedés meg nem változtatja a 
katonai szervezetet." A másik észrevételem az 
j,ideiglena szóra vonatkozik. Én azt hiszem, a föl-
függesztés soha sem lehet más, mint ideiglenes, 
mert különben megszüntetés: azért ezen szót kiha-
gyandónak vélem. í gy óhajtanám a szerkezetet ki
javíttatni . (Maradjon !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen módo
sítván y t ? (Maradjon a szerkezet!) Ezen határozati 
javaslat elfogadtatván, az Joannovics Gryörgy jegy
ző ur által a mélt. főrendekhez fog átvitetni. 

Most az a kérésem van az inaugurale diploma 
elkészítése végett választott bizottság t. tagjaihoz, 
hogy alakulás végett méltóztassanak holnap d. u. 
6 órakor itt az országházban megjelenni. 

Egyszersmind a kérvényi bizottság t. tagjait 
kérem, hogy holnapután d. e. 10 órakor itt a ház
ban méltóztassanak megjelenni. (Zaj. Fölkiáltások: 
Nem lehet, ünnep van!) A bizottság elnöke kért 

meg a r ra , hogy holnaputánra hívjam meg a t. 
képviselő urakat. Ó figyelt arra a körülményre is, 
hogy ünnep van; azonban ugy találta, hogy ez 
nem akadály arra, hogy néhány bizottsági tag 
összejőjön. (Nagy zaj. Elnök csenget.) Méltóztassa
nak ezen kérdés eldöntését magára a bizottságra 
bizni. 

Egyébiránt (Zaj. Halljuk !) holnapra méltóz
tatott a t. ház kitűzni azt, hogy a közös ügyek tár
gyában a végső szavazás megtörténjék : ennélfog
va kérem a t. ház tagjait, hogy holnap d e. 11 
órakor szavazás végett megjelenni méltóztassanak. 

E g y belső kérdésben kértem volna még a t. 
ház tagjait, hogy zárt ülésre maradjanak itt , de 
ugy veszem észre, hogy már el kívánnának oszlani. 
(Zaj. Fölkiáltások: Maradunk! Maradunk!) Tehát 
méltóztassanak még maradni. Fölszólítom a hall
gatókat a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. ?t. 1 órakor. 

1867. május 29-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak Ireg város kérvénye a íaizási törvényes szabályok alkalmazása iránt; Papp Józsefé 1848/9-beli 
Bzolgáhaányai megtérítése iránt; Hadviga és Briestja községek panasza földbirtokbeli károsodásuk miatt. Szavazás a közösügyi tör-
énnyjavaslatra. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József h.. Horvát Boldizsár. Ló-
nyay Menyhért., Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V. órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni. A tegnap működött jegyző 
urak ma is folytatják működésüket. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog fölolvas
tatni és hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a máj. 28-
dikai ülés jegyzőkönyvét.) 

Böszörményi László: A jegyzőkönyvre 
van észrevételem. Ha jól hallottam, kimaradt a 
jegyzőkönyv első pontjában a 3. t. ez.-re vonat
kozólag valami, mit egy szóval ki lehetne pótolni: 
jelesen hogy én, mikor tegnap fölszólaltam . föl-
szólalásom után határozati indítványomat a jegy
zőkönyvhöz esatoltatás végett bemutattam. Ez a 
jegyzőkönyvben megemlítve nincs; nincs meg
említve, hogy általam is adatott be indítvány. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IV. 

ugyan Horváth Lajos jegyző: Beadatott 
az indítvány; de minthogy fölolvasva nem volt, 
megemlítve nincs a jegyzőkönyvben. 

E l n ö k : A módositvány azután adatott be, 
miután már a határozat meghozatott; azért nem 
vétetett föl a jegyzőkönyvbe. 

V á l l y i J á n o s : T. ház! A jegyzőkönyvben 
többször van egy másik kifejezés, mely azt mond
ja, hog)^ eme vagy ama törvényjavaslat a tárgya
lásnál észrevétel nélkül fogadtatott el. Ezen kité
telt a jegyzőkönyvben hűnek nem találom, azért 
azt kihagyatni kérem : mert észrevétel csakugyan 
történt, és többször nyilvánult is ; a jegyzőkönyv
nek pedig a tárgyalások hű kifejezésének kell lenni. 

E l n ö k : En ugy tudom, hogy észrevétel nem 
tétetett ezen pontra nézve, s a jegyzőkönyvnek 
neheztelt kitétele csak azon pontra vonatkozik, 
melyre észrevétel nem történt. 

Horváth Lajos jegyző: A nemzetőrségi 
törvényjavaslat tárgyalásakor vita nem volt: azért 
tettem bele a jegyzőkönyvbe, hogy észrevétel 
nélkül fogadtatott e!. (Zaj. Fölkiáltások: Maradjon!) 
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P a t a y I s t v á n : De nem maradhat ugy, mert 
a jegyzőkönyvnek hűnek kell lenni, észrevétel pe
dig csakugyan történt. (Zaj. Elnök csönget.) 

DedillSZky JÓZSef: A tárgyalások alatt nem 
történt észrevétel. (Zaj. Felkiáltások: Maradjon!) 

Madarász József: T. ház! (Zaj. Elnök csön
get.) Én azt hiszem, hogy a jegyzőkönyvben soha 
sem kell olyas valaminek előfordulni, mi a tárgy
nak erősséget nem ad, és másokban mégis aggo
dalmat okoz. Azt hiszem, ha sokszor volna is ész
revételünk átalánosságban , nem teszszük meg azt 
azért, mert a részletekben óhajtjuk megtenni; de 
ebből nem következik, hogy egyátalán az átalá-
nos vitánál ne volnának észrevételeink, hanem a 
ház iránti azon tekintetből elhallgatjuk, mivel a 
részleteknél ugy is előadjuk. A hü kifejezés véle- j 
menyem szerint az : „hogy átalános tárgyalás alap- | 
jául elfogadtatott." Ez helyes, ezen senki sem I 
akadhat fön. Méltóztassék tehát azon szótól, mely 
némelyeknek aggodalmat okoz, elállani. ! 

Horváth Lajos jegyző: Méltóztassék az: 
„észrevétel" sző helyett a „vita nélkül" kifejezést j 
elfogadni. A naplóban . mely a tárgyalásnak hű 
kifejezése, meglesz azon jelenség , hogy vita nem j 
történt. Nekem teljesen mindegy; teszem: „váltó- I 
zás nélkül." 

ManOJlOViCS E m i l : Véleményem szerint se j 
nem árt, se nem használ, de minthogy némelyek
nek megnyugtatására szolgál, ki lehet hagyni. 

Horváth Lajos jegyző: Ezen szó helyett: 

tehát: „észrevétel nélkül", tétetni fog: „változta
tás nélkül/ ' 

Böszörményi László ur indítványára nézve, 
a mely szóval adatott be , méltóztassék a t. ház ; 

határozni. 
E l n ö k : Akkor adatott be Írásban, mikor a ! 

kérdés már el volt döntve; különben szóról szóra 
benne lesz a jegyzőkönyvben. 

Horváth Lajos jegyző: Utasítást kérek, j 
hogy miután nem olvastatott föl az indítvány, be- ! 

letétessék-e Böszörményi képviselő ur fölszólalása I 
a jegyzőkönyvbe, és szóról szóra-e vagy csak ki- ! 

vonatilag? 
K e g l e v i c h B é l a gr . : Az nincs helyesen j 

mondva: „változtatás nélkül" a részletes tárgya
lás alapjául, mert „változtatások" a részletes tár
gyalásnál történnek. Egyszerűen azt kell mon
dani: „elfogadtatott a részletes tárgyalás alapjául." 

Horváth LajOS j e g y z ő : Az átalános tár
gyalásnál nem tétetett észrevétel; én tehát azt tet
tem: „észrevétel nélkül." E helyett már most, mi
után fölszólalás történt, tettem : „változtatás nél
kül. u Most pedig Böszörményi László határozati 
módositványát szóról szóra be fogom vezetni a 
jegyzőkönyvbe. 

" B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : De még sincs ki

mondva a jegyzőkönyvben, hogy Böszörményi 
László ezt meg ezt indítványozta volna. 

Horváth Lajos jegyző: Szóról szóra be fo
gom vezetni. 

E l n ö k : Méltóztatik tehát a jegyzökönyvet 
igy elfogadni ? (Elfogadjuk!) Hitelesíttetik. 

Idő közben a következő kérvények érkez
tek be : 

Tolnamegye Ireg mezővárosa lakosai az úr
béri fáizási robotszolgálatok tárgyában hozott tör
vényes szabályokat viszonyaikra alkalmaztatni 
kérik. 

Papp József, debreczeni szűcsmester, a ma
gyar hadsereg számára készített nyeregbundákért 
esett összeget törlesztetni kéri. 

Hadviga és Briestja turóczxnegyei községek 
elöljárói a földesurak által osztott, földbirtokban 
megkárosodásukat panaszolván, vizsgálatot és or-
vosoltatást kérnek eszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Most a közös viszonyok tárgyában készült 
törvényjavaslat szerkezete, ugy a mint a t. ház 
megállapította, jegyző ur által föl fog olvastatni. 
Azután következik a szavazás. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfogadott 
törvényjavaslatot a közös ügyek tárgyában.) 

Elnök : Két részről adatott be kívánság a 
név szerinti szavazásra, nézve. Jegyző ur föl fogja 
olvasni. 

Joannovics György jegyző .- Név szerinti 
szavazást kérnek egyfelől: Ivácskovics György, 
Millutinovics Szvetozár, Dellimanics István, ifj. 
Rudies József báró, Szász Károly , Karácsonyi 
Ferencz , Rónay János , Bránovácsky István, 
Lator Gábor, Molnár Pá l , Szabó Imre , Botka 
Mihály, Jekelfalussy Lajos, Berzeviczy Tivadar, 
Sümeghy Ferencz, id. Zichy József gr . , Hor
váth Antal, Szabó Sámuel, Hunvalvy Pá l , Iván
ka Zsigmond; másfelől : Kállay Ödön, Vállyi Já
nos, László Imre, Domahidy Ferencz, Almássy 
Sándor, Pap Pál, Böszörményi László, Lukynich 
Mihály, Luzsénszky Pál b., Kende Kanut, Szent-
kereszthy Zsigmond báró, Pétery Károly, Szilády 
Áron, Bárányi Ágoston, Soldoslmre, Salamon La
jos, Gubody Sándor, Hevessy Bertalan, Deáky 
Lajos, Markos István, Patay István, Szluha Be
nedek, Széky Péter, Halász Boldizsár, Gábriel 
István. 

E l n ö k : A szavazás tehát név szerint fog tör
ténni a következő kérdés fölött: a közös viszonyok 
tárgyában készült törvényjavaslat jelen szerkeze
tét elfogadja-e a t. ház vagy nem ? A képviselő 
urak neveit olvasni fogja Csengery Imre jegyző 
ur, ki egyszersmind a jelen nem levők neveit 
jegyzi; az igennel szavazók neveit Horváth 
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Lajos jegyző', a nemmel szavazókét pedig Jo-
annovies György jegyző fogja jegyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a képviselők 
névsorát. Ez alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj. Amb-
rózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánszky Boldi
zsár, Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Balomiri 
János,Bartal György, Bartal János, Barinyay József, 
Bay György, Bánffy Albert b., Bánó József,Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Berzeviczy Tivadar, BeszeJános, Bethlen Farkas gr., 
Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János (udvarhely-
városi), Botka Mihály, Botka Tivadar, Branovácsky 
István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János, Betegh 
Kelemen, Bohatielu Sándor, Buócz Kálmán, Bernáth 
Lajos, Üebrián László gr., Conrád Mór, Császár József, 
Csengery Imre, Csik András, Csörghe László, Cséry 
Lajos, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák 
Ferencz, Dedinszky József, Dellima7iics István, Detrich 
Zsigmond, Dobóczky Ignácz, Domokos lAszló, Dózsa 
Dániel, Dósa Elek, Draskóczy Gyula, Drottlef Tamás 
Vilmos, Dékáni Károly, Eltel Frigyes, Eötvös József 
b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Fá
bián Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest 
Imre, Fisser István, Frideczky Timót, Földváry Mik-
lés, Gqjzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Geczö 
János, Geduly Lajos, Glacz Antal , Gorove István, 
Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth L,ajos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, 
Huszár István, Huszár Károly b., Ihász Rezső, Inkey 
József, Ivacskovics György, Ivánka Zsigmond, Jan-
kovich Antal, Jekelfalussy Lajos, Jendrassik Miksa, 
Joannovics György, Justh József Kacskovics Ignácz, 
Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, 
Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény Zsigmond b. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal 
Pál, Ács Károly, Bárányi Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, ifj. Bethlen Gábor gr., Bogyó Sándor, Bónis 
Sámtiel, Böszörményi László, Cseh Sándor, Csiky Sán
dor, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, De-
genfeld Gusztáv gr., Domahidy Ferencz, Döry Ádám, 
Eöry Sándor, Eszterházy István gr., Gábriel István, 
Gál Péter, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász 
Boldizsár, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ödön, Károlyi 
Ede gr., Keglevich Béla gr., Kemény István b. 

Zaj. Hogy szavazottf Hogy szavazott?) 
E l n ö k : Igennel vagy nemmel szavazott kép

viselő ur ? 
K e m é n y I s t v á n b . : Bocsánatot kérek, t. 

ház! Én igennel akartam szavazni, de tévedés
ből nemet mondottam. (Nagy zaj. Ezt nem fogad-

hat'mk el!) Már bocsánatot kérek, de nagy volt a 
zaj, és a ház akustikája, mint tudni méltóztatnak, 
igen rósz; nem értettem tehát, midőn fölhivat
tam, s tévesdésből nemet mondottam, noha igennel 
akartam szavazni. (DeriiMség. Nagy zaj. Elnök 
csönget.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Azt hiszem, senki sem 
fogja ezen fölszólalásomból azt következtetni, hogy 
azon szavazatot magunknak, a baloldalnak kíván
nám tulajdonítani. (Nagy zaj. Fólkiáltások: Szavazás 
közben nem szabad szólani! Elnök csönget.) De a ház
szabályok szerint a szavazatot semmiféleképen, és 
semmi körülmények között motiválni nem szabad : 
ezt mindig fen kell tartani. (Zaj.) 

Elnök : Bocsánatot kérek. Igaz, hogy a sza-
| vazatot motiválni nem szabad ; de szavazás közben 

szólam sem szabad. (Nagy zaj. Elnök csönget. Tisza 
Kálmán és Károlyi Ede gr. fölkelnek és szólni kivan
nak.) Bocsánatot kérek, még nem fejeztem be, a 
mit mondani akartam. A mi a kérdés alatti szava
zatot illeti : én azt hiszem, nem az számit, a mit 
képviselő ur mondani akart, hanem az, a mit mon
dott. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n (Nagy zaj) : Nekem magához 
j a szavazat kérdéséhez nincs semmi szólásom, mert 
I épen azt óhajtom, hogy minden szavazó szándéka te
kintetbe vétessék, ha netalán nyelvhibából mást 
mondott volna i s ; nekem azon megjegyzés ellen van 
kifogásom, hogy szavazás közben ne lehessen fölszó
lalni : mert, engedelmet kérek, van egy eset, mi
kor lehet fölszólalni, akkor t i , , ha a ház szabályai
ra történik hivatkozás. Ez történt a jelen eset
ben is : azért szabad fölszólalni. 

GajzágÓ S a l a m o n : Tisza Kálmán képviselő 
társunk véleményét elfogadom; de azt nem foga
dom el, hogy a jelen esetben a ház szabályai ellen 
történt volna vétség, miután Kemény István b. 
nem motiválta szavazatát, hanem csak azt akarta 
megjegyezni, hogy tévedett. (Nagy zaj. Fólkiáltá
sok : Rendre!] 

E l n ö k (csenget) : Folytassuk a szavazást. 
Csengery Imre j e g y z ő (folytatja a képvise

lők névsorának olvasását, s ez alkalommal: 
Igennel szavaznak: Kerkapoly Károly, Királyi 

Pál, Kiss Jakab, Kovách László, Kuba János, Kud-
lik István, Kvassay László, Láng Gtisztáv, Lator Gá
bor, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Lázár Sán
dor, Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, Majthényi 
József b.,MádayIjajos, Mátyáss József, Melas Vilm)s, 
Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Mikó Mihály, Mittuti-
novics Szvetozár, Miske Imre b., Moldován János, 
Molnár József, Molnár Pád, Nagy Károly, Németh 
Károly, Ocsvay Ferencz, Ónossy Mátyás, Öpicz Sán
dor, Orczy Béla b., Papp Zsigmond, Perezel Béla, 
Perényl Zsigmond b., Pethe András, Pilhr Gedeon. 
Puskariu János, Pulszky Ferencz, Paizs Andor, 
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Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Ru-
dics József b., Rudnyánszky Flórián, Rónay Já-
czint, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy Ká
roly, Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sihneghy Ferencz, 
Szabó Imre (pápai), Szabó Imre, Szabó Sámuel, 
Szakái Lajos, Szász Károly, Szentiványi Adolf, Szé
chenyi Béla gr., Széles Dénes, Szilágyi István, Szir-
may Géza, Szirmay Pál, Szitányi Bernát, Szolga Mik
lós, Szabó Miklós, Szlávy József, Szontagh Pál (gö-
möri), Stoll Károly, Szemző István, Tnry Sámuel, 
Tvlnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vihnos, Török 
Sándor. Trauschenfels Emil, Trifunácz Pál, Tiúbás 
János, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay 
Lajos, Wass Sámuel gr., Vecsei Oláh Károly, Vito-
lay József Vojnics Lukács, Wlad Alajos, Vodianer 
Albert b., Vucsetics István, Zerdahel/yi Incze, Zeyli 
József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy Jenő gr., id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor 
gr., Zsarnaylmre, Zsámbokréthy József , ZsedényiEde. 

Nemmel szavaznak: Kende Kamu, Kiss Lajos, 
Kiss Miklós, Kupricz Imre, László Imre, Luksich 
Bódog, Lukynich Mihály, Luzsé?iszky Pál b., Lükö 
Géza, Madarassy Mór, Madarász József, Makray 
László, Manojlovics Emil, Markos István, Moróthy 
János, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Milkovics 
Zsigmond, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula hg, Oláh Mik
lós, Papp Lajos, Pappt Pál, Pap Simon, Patay Ist
ván, Perezel István, Pétery Károly. Podmaniczky 
Frigyes b., Prónay József Ráday László gr., Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay József, Szentkereszthy Zsigmond b., Szilá-
dy.Aron, SzluhaBenedek,Szontagh PálfnógrádiJ.Széky 
Péter, Thalabér Lajos, Thúry Gergely, Tisza Kál
mán, Tisza László, Újfalu ssy Lajos, Varga Antal, 
Vállyi János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs 
János, Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: Ányos István, Babes Vincze, 
Batthyány Géza gr., Békássy Lajos, Binder Lajos, 
Bobory Károly, Boczkó Dániel, BmieaZigmond,Balo-
miri Simon, Csanády Sándor, Csengery Antal, Cser-
novics Péter, Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin 
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János, Dimitrievics Müos, Dobrzánzky Adolf, Eszterházy 
Kálmán gr., Fáy Guztáv, Füleppj Lipót, Fehér Miklós, 
Fabritius Károly, Ghyczy Ignácz, Éertelendy György, 
Hodossiu József, Holíán Ernő, Ibrányi Lajos, Illéssy 
János, Justh Kálmán, Karácsonyi János, Koüer 
Antul, Komáromy György, Kossuth Pál, Kurcz György, 
Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lovassy Ferencz, Lu
kács György, Maceüariu Élés, Maniu Aurél, Médán 
Endre, Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mocsáry 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi Sindor, Mor-

I scher Károly, Paczolay János, Peley Lajos, Pethes 
József, Podmaniczky Ármin b., Popovics Desseanu 
János, Popovics Zsigmond, Prugberger József, Petyko 

i Lázár, Román Sándor, Simonyi Lajos b., Sipos Or
bán, Somssich Imre gr., Sidyok Mór, Svastics Gábor, 
Szabadfy Sándor, Szemző Mátyás, Széchenyi Imre 
gr., Székács József, Székely Gergely, Sztraümirovics 
György, Szelestey László, Sipos Ferencz, Teleki Domo
kos gr., Teutsch György, Tolnay Károly, Tóth Kál
mán, Trefort Ágoston, Varga Flórián, Varró Sá
muel, Vay Béla b., Vietorisz János, Vojnics Barna
bás, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Zimmermann József András. 

Besze JánOS: Mégis elszomorító dolog, hogy 
ily fontos tárgyban 82 képviselő nincs jelen köteles
sége teljesitésére.Inditványozom tehát, hogy aképvi-
seló'kkötelességök teljesítésére elnökileg fölszólittas-
sanak. {Helyeslés.) Ha valaki nem akar eljönni, mond
jon le. 

| E l n ö k : Ki fog hirdettetni a szavazás ered-
í menye. 
I Csengery Imre jegyző: Igennel szavazott 
i 209 képviselő; nemmel 8 9 ; je lennem volt 83 j 
j egy, az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : Ennek következtében a ház a közös 
viszonyok tárgyában készült törvényjavaslatot el
fogadta, s azt a mélt. főrendek legközelebbi ülé
sébe Joannovics György jegyző át fogja vinni. 

Más tárgy nem lévén, az ülést bezárom. 
Holnap az ünnep miatt ülés nem lesz ; a többi 

törvényjavaslatra nézve a szavazás holnapután d. 
e. 11 órakor fog megtörténni. 

Az ülés végződik d. u. 12 V2 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t 

Tárgyai: Bemutattatnak : Zmeskall Mór és Sigray Fülöp gr. megbízó levele ; Fáy Gusztáv és Moesáry Lajos lemondása 
a képviselőségről; a selmeezi akadémia tanulóinak kérvénye magyar tannyelv iránt; Ilonka községé úrbéri ügyben. Boros Pál és Med 
nyánszky Dénes h. föltétesen igazoltatnak s az osztályokba soroztatnak. Szavazás a nádorságot, minisztérium alakítását, nemzetőrséget 
és évi költségvetést illető törvénj-j avas latokra. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött bizottság beadja jelentését a lemondási ok
mányok iránt, s a jelentés tárgyalásának napja kitüzetik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Mikó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/í órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az utolsó ülésben 
működött jegyző urak ugyanazon tisztüket a mai 
ülésben is ellátandják. Az ülés jegyzőkönyve fog 
hitelessittetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Zmeskall Mór, Árvamegye alsó-kubini 
választó kerületében megválasztott képviselő meg
bízó levelét mutatom be; úgyszintén a mura-szom
bati kerületben megválasztott Sigray Fülöp grófét. 
Mindkettő az állandó igazolási bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Fáy Gusztáv a rima-szécsi kerület képvise
lője Gömörmegye, Moesáry Lajos pedig Borsod
megye alispánjává lévén megválasztva, képviselői 
állásáról mindkettő lemondott: minélfogva Gömör-
és Borsodmegye központi bizottsága uj választás 
eszközlése iránt föl fog szóiitatni. 

A selmeezbányai akadémia tanulói a magyar 
nyelvet kérik tannyelvül behozatni. 

Beregmegyei Iloneza községe kéri a folya
matban lévő tagositási per megszüntetését s a ma
radványföldeknek országos költségen leendő meg-
váltatását eszközöltetni. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
ságnak fog kiadatni. 

Zichy Antal képviselő ur az állandó igazoló 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Zichy Anta l e lőadó {olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményét, mely szerint Boros Pál, mint 
Szatmármegye aranyos-medgyesi választó kerületében 
megválasztó!t képviselő, a szabályszerű 30 napfentar-
tásával igazoltnak volna nyilvánítandó.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát Boros Pál az iga
zolt képviselők sorába igtattatik. 

Zichy Antal előadó (oha ssa az igazoló bi
zottságnak Alednyánszky Dénes b. a trencséni választó 
kerületben megválasztott képviselőre vonatkozó jelenté
sét, mely szerint a nevezett szintén föltételesen igazo
landó.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az igazoló bizott
ság véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Med-
nyánszky Dénes bárót a szabályszerű 30 nap fön-
tartásával igazolt képviselőnek nyilvánítom. 

Az igazolt két képviselő az osztályokba fog 
beosztatni. Az V. osztályba a beosztás még ámult 
ülésben történvén, a VI. osztály kerül sorra. (Ki
húzza a neveket a szekrényből.) Boros Pál a Vl-dik, 
Mednyánszky Dénes b. pedig a VII-dik osztályba 
soroztatik. 

A minisztérium által beadott törvényjavaslatok 
fölötti végleges szavazást mára tűzvén ki a t. ház, 
ezen törvényjavaslatok föl fognak olvastatni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot az 1847/48 t. ez. azon intézkedéseinek, melyek 
a nádor, mint kir. helytartó jogkörére vonatkoznak, 
módosításáról s a nádorválasztás elhalasztásáról.) 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik a fölolva
sott törvényjavaslatot elfogadják, fölállani. (Meg
történik.) A t. ház a fölolvasott törvényjavaslatot 
elfogadja. ') 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot a minisztérium alakítására vonatkozó Í847/8 
3 t. ez. 12. §-ának módosításáról.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak föl
állani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 2) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot a nemzetőrségről szóló 1847/8 22. t. ez. föl-
föggesztéséröl.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik elfogadják, 
fölállani. (Megtörténik.) A t. ház a fölolvasott tör
vényjavaslatot elfogadja. 5) 

1) Lásd az Irományok 94-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 95-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 90-dik számát. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvényja ', 
vaslatot az 1841/8. évi 4. t. ez. 6. %-ának módosítá
sáról.) 

Elnök : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja.') 

Az imént, végleg elfogadott négy törvényja
vaslat, valamint a múlt ülésben elfogadott határo
zati javaslat Joannovies György jegyző ur által a 
mélt. főrendekhez fog átvitetni. 

Az inaugurale diploma élők észitésével megbí
zott bizottság jegyzője jelentést fog tenni. 

J o a n n o v i e s György e lőadó (olvassa a ko
ronázási hitlevél tárgyában kiküldött országos választ
mány jelentését, s a minisztérium nyilatkozatát"*). 

' Deák FerenCZ : T. képviselőház! Az én vé
leményem az volna, hogy ezen jelentés azonnal 
kinyomassák, ha lehet, még ma szétosztassák, és 
ha a t. ház beleegyezik, holnap tárgy altassák, ne
hogy munkálkodásunk folyamában meg legyünk 
gátolva. (Helyeslés.) Én nem látok akadályt, hogy 
ez meg ne történhessék, mert hiszen ez nem tör
vényjavaslat. (Helyeslés a középen.) 

Madarász J ó z s e f : T. ház! A t. ház több
ságének bölesesége mindenkor határoz és érvény
re emeli végzését, és az előtt a kisebbség meghajol
ni köteles; azonban azt hiszem, midőn arról van 
szó, vajon magában az ezen jelentésbeli kitételek — 
mert még erről is lesz szó — vajon a 61. fölirat
ban tisztán csak alaki, vagy lényegi különbség 
foglaltatik-e — mert részemről nyilvánítom, hogy 
abban nem esak alaki, de lényegi különbséget is 
látok; midőn Magyarország jövő királyának ko
ronázásáról van szó ; midőn ezen koronázást meg
előző hitlevél megfontolásáról van szó : méltóztas
sanak megengedni a t. ház minden egyes tagjai, s 
maga Pest belváros érdemes képviselője is, hogy 
az általa előterjesztett módon, mely szerint a jelen
tés ma kinyomassák, és azt még holnap vegye a 
t. ház tárgyalás alá, nem tekinthetném részemről 
egyébnek, mint a dolog oly siettetésének, mely 
tőlem legalább, a módot és eszközöket elvenné, 
hazánk ily nevezetes és alkotmányos fontosságú 
kérdéséhez a tárgy méltósága és az alkotmány kö
vetelte illő óvatossággal járulhatni. Nem kívánom 
oly időre halasztatni a tárgyalást, mely megfonto
lás! időn túl fölösleges időt vesz igénybe; de kér
ném a t. házat, hogy a jelentést kinyomatni s még 
ma szétosztatni, egy napi gondolkozás! időt en
gedni, és a tárgyalást hétfőre kitűzni méltóztas
sék. (Fölkiáltások a középen : Holnap!) 

E l n ö k í Tehát a kérdést fogom föltenni: mél
tóztassanak azok, kik holnap akarják tárgyaim . . . 

Deák FerenCZ : Azért kívántam a fölolva-

*) Lásd az Irományok 97-dik számát, 
2) Lásd az Irományok 98-dik számát 

sott jelentést holnap tárgy altatni, mert azt hittem, 
a tárgy előttünk nem új, mert esak arról lesz aszó, 
mit kívánt a 61-diki országgyűlés — akármi van 
azon jelentésben , az a föliratokban meglesz — ; 
azután arról lesz szó, mit nyilatkoztatott ki a mi
nisztérium ; és ennek folytán arról, hogy azon mi
niszteri nyilatkozatban megnyugszik-e a t. ház. 
Ezek nem uj dolgok. Ezeket néhány óra alatt 
könnyű megfontolni, és bizonyos vagyok' benne, 
hogy épen Madarász képviselő ur két órát sem fog 
tölteni ezen tárgy megfontolásával. 

Madarász József: De igen! 
Deák FerenCZ : Én részemről bizonyos va

gyok abban, és nem is kétkedem róla; azonban ha 
azt hiszi valaki, hogy a siettetés őt valami jogával 
való élésben gátolja, részemről arra is ráállok, hogy 
egy napközbevetéséve], azaz vasárnap iMütá tár
gyaljuk e jelentést, (Helyeslés. Fölkiáltások: Holnapi) 

Keglevicl l B é l a gr . : Az elnök már fölszó
lított bennünket a szavazásra, és most ugy lá
tom, hogy most utólag megint bele megyünk a 
tárgyalásba. 

"Deák FerenCZ*. Az elnök ur esak a kérdést 
tette föl, és én a szavazás előtt szólottam. Ha még 
azt is ki akarják zárni az urak , hogy ilyforma 
kérdésekhez mondhasson valaki valamit, mielőtt a 
szavazás megtörtént, akkor tanácskozásainknak 
valóban nem lesz olyau folyama, milyet az ország-
érdeke megkíván. Fölszolalásom abból állott, hogy 
én a fölolvasott jelentésnek holnapi fölvételét kiván-
tam. Meglehet, a többség ezen indítványt elfogad
ta volna. Egy képviselő azonban fölszólalt, előad
ván, hogy neki aggodalma van —meglehet, hogy 
több képviselőnek is van — ás hogy időt kivannak 
a megfontolásra. Ha én már most a magam részé
ről azt nyilvánítom, hogy én abba szívesen meg
egyezem, mert én minden ember tanácskozási sza
badságát respectálom : akkor valóban nem méltá
nyos, ha valaki azt hozza föl, hogy már el is kez
dődött a szavazás és így nem lehet többé szólani; 
épen azért nem méltányos ez, mert a méltányos
ságot mások nézetei iránt igy visszautasítja, a mit 
nem tartok helyesnek. (Élénk helyeslés.) 

Keglev ic l l B é l a gr . ,* Nem tudom, egyátalá-
ban van-e joga valakinek egy kérdéshez kétszer is 

I szólani (Nagy zaj); de ha egynek van joga, akkor 
j másnak is van joga hozzá szólni egy dologhoz : 
I nekem ie van tehát jogom szólni. 

K á l l a y Ödön : Ha egynek vau joga szólni. 
a másiknak is van. A múlt alkalommal Böszörmé
nyi képviselő társunktól vonatott meg a szó, midőn 
másodszor kért szót. (Nagy zaj. Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k l Én nem csak Böszörményi képviselő 
űrtől, ha nem hasonló oknál fogva más képviselő 
úrtól is megvontam a szót. Egyébiránt, a mi a fen-
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forgó tárgyat illeti: igaz, hogy a kérdést föltettem ; [ 
de szavazás még nem történt (Jobb felöl: Ugy van!) j 

Deák FerenCZ: Szabad-e Kállay Ödön kép- j 
viselő ur megjegyzését ugy tekintenem mint sze-
mélyes megjegyzést, és megengedi-e nekem a ház, 
hogy feleljek ? Ha nem szabad, akkor nem szólok. 
(Szabad! Halljuk!) 

K á l l a y Ödön: Méltóztassék megengedni a 
t. képviselő; de tisztelettel válaszolom, ha a ház 
szabályai állnak ez egyik oldalra, ugy tartassanak 
meg azok a másik oldalra is. Miután számtalanszor 
történt, hogy közülünk akart szólni valaki és nem 
engedtetett meg, kérem, tartsuk meg a házszabályo
kat, mert egyik képviselő a másik fölött több jog
gal nem birhat. 

Deák FerenCZ: Csak azt kérdem — mivel ez 
egyenesen rám és személyemre vonatkozott — van-e 
jogom épen a házszabályok szerint szólani ? (Hall
juk!) Ha van, akkor Kállay képviselő urnák ész
revételére egyszerűen azt jegyzem meg, hogy én 
indítványozó voltam, az indítványozónak pedig 
másodszor is van joga szólni. (Helyeslés.) Ez benne 
van a ház szabályaiban. Mivel pedig az én észre
vételem Keglevich gr. szavaira vonatkozott, tehát 
személyes volt: kétségtelen, hogy neki is volt joga 
másodszor szólni; és ha ebben meggátoltatott, ez 
helytelenül történt-

Elnök : Méltóztassanak már most azok. kik 
holnap délután kivánják az ülést megtartani, föl-
állani. 

BÓniS Sámue l (nagy zaj közt feláll) : T. ház ! 
Én csak a kérdéshez akarok szólani. Arról sző 
sem volt. hogy holnap délután tartassék ülés; né
zetem szerint tehát legcélszerűbben így volna a 
kérdés föltehető: holnap vag}~ vasárnap délután 
legyen-e ülés ? (Hdyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztassanak előbb 
azok fölállani, kik az ülést holnap kivánják meg
tartatni. (Megtörténik.) Ugy látom, hogy a több
ség a holnap mellett van. (Ellenmondás a bal olda
lon.) Tehát méltóztassanak most azok fölkelni, 
kik az ülést vasárnap délutánra kivánják halasz-
tatni. (Megtörténik.) A többséget most is a holnapi 
nap mellett látom. 

Egyébiránt ezen bizottsági jelentés, kihirdetés 
végett, Joannovics György jegyző ur által a mélt. 
főrendekhez is át fog vitetni, s intézkedtem, hogy 
az legott kinyomatván, a t. képviselőház tagjai közt 
még raa kiosztathassék. 

Madarász JÓZSef: Azon kérdésem volna e 
tekintetben t. elnök úrhoz, biztosithat-e bennünket 
az iránt, hogy a nyomtatványokat még ma délu
táni 4 óráig kezünkhöz kapjuk ? 

E l n ö k : Az órát meg nem állapíthatom; de 
mindenesetre még ma szét fognak a nyomtatvá
nyok osztatni. 

BÓniS S á m u e l : Nekem a t. elnökségnek 
csak azon kijelentéséhez van észrevételem, hogy 
ezen jelentés még ma fog a mélt. főrendekhez át
vitetni, mert erre nézve az initiativa e házat illeti 
meg. Véleményem szerint ezen jelentésnek a ház
ban kell előbb tárgy altatni, és csak ha a ház ezt 

' végzésileg kimondotta, tétethetik át a mélt. főren
dekhez a jegyzőkönyvi kivonattal együtt. Ezt a 
tanácskozás rendje is megkívánja; különben a fő
rendeknél előbb történhetnék meg a tárgyalás, mint 
nálunk, és a két határozat között könnyen össze
ütközés támadhatna. 

E l n ö k : Én e tekintetben a bizottság elnök
sége részéről kérettem föl; ha azonban a t. ház 
többsége ezt ellenzi, akkor igen természetesen a 
tárgyalás után fog az átküldés eszközöltetni. (Ugy 
van ! Ez a rendje !) 

Deáky L a j o s : T. ház! Az elnöki kérdéshez 
és enuntiatiohoz nekem is van szóm. Deák Ferencz 
képviselő ur azt indítványozta, hogy ezen tárgy 
a holnapi ülésben tárgyaltassék. Ezzel szemben 
Madarász képviselő egynapi gondolkodási időközt 
kért. melyet Deák Ferencz is elfogadván, mint
hogy indítványát senki magáévá nem tette, az el
nök ez indítványt se szavazás alá nem bocsáthatta, 

' se nem enunciálhatta. (Közbeszólások: Ezen már túl 
! vagyunk! Zaj.) 
| E l n ö k : Bocsánatot kérek, én igen világosan 
| tettem föl a kérdést, hogy: holnap vagy vasárnap 
[ délután ? s a t. ház többsége holnap kívánja az 
! ülést tartatni. 

Bejelentetett szóval több képvise ló' ur részéről, 
• hogy zárt ülés tartását óhajtanák. Egyébiránt a 
| házszabályok szerint ily kívánságnak bizonyos 
| számú aláírásokkal kell támogattatnia. (Fölkiáltá-
I sok .• Kívánjuk a megtartást!) Ennélfogva méltőztas-
| sanak a zárt ülés megtartására itt maradni. (Tóhh 

oldalról fölszólalás; Nincs megfelelve az aláírások kel
lékének !) Tehát én, elnöki jogomnál fogva, tartok 
zárt ülést. 

Az ülés f>égzödik d. e. 11 */4 órakor. 
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CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. jxmius l-jén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Be mutattatnak : a pesti nyomdászok kérvénye a marez. 17-dikei kormányrendelet 5-dik pontjára vonatkozó
lag ; Eöser Miklós megbízó levele. A koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött bizottság utasittatik, hogy a hitlevéllel együtt a 
lemondásokra vonatkozó törvényjavaslatot is terjeszszen elő a miniszterelnöki nyilatkozat értelmében. A főrendek üzenik, hogy a kö-
zösiigyi törvényjavaslatot elfogadták. A kérvényi bizottság kiegészítése elhatároztatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b., később 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. u. 4'/, órakor. 

E l n ö k : T ház! A rendes elnök ur akadá-
dályozva lévén, kötelességem szerint van szeren
csém őt helyettesíteni. Megnyitom a mai ülést. A 
tegnapi ülés jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző 
ur föl fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a május 
31-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Madarász József : A minisztériumra vonat
kozó törvényczikk a 3-dik ; itt pedig mindig a 12-dik 
említtetik. 

E l n ö k : A 3-dik t. ezikknek 12-dik szakasza. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (folytatja s bevégzi 

a jegyzőkönyv olvasását.) 
' E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs!) A jegy

zőkönyv e szerint hitelesíttetik. 
BÓniS S á m u e l : T. ház! A pesti nyomdá

szok testületének a f. évi márczius 17-kén kiadott 
igazság- és belügyminisztériumi rendelet 5-dik pont
ját illető kérvényét azon kéréssel van szerencsém 
benyújtani a t. háznak, hogy a mennyiben annak 
elintézése rajok nézve igen sürgős, a«t minél 
eíőbb tárgyaltatni szíveskednék. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ocsvay 
Ferenez jegyző ur fogja vezetni. A mi pedig a 
kérvényt illeti, az a kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

T i sza K á l m á n : Azt kérném, hogy a kérvényi 
bizottsághoz azon utasítással méltóztatnék áttenni, 
melylyel már egy más kérvény áttétetett, hogy t. 
i. azt mielőbb tárgyalván, ebbeli jelentését a ház
nak megtegye. 

E l n ö k : Elfogadja ezt a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát előzőleg fog tárgyaltatni. 

Röser Miklós Torontálmegye billeti kerületé
ben megválasztott képviselő bemutatja eredeti meg
bízó levelét, Az igazoló bizottságnak kiadatik. 

A tegnapi határozat folytán a mai ülésnek 
napi rendjén van a koronázási hitlevél tárgyában 
kiküldött országos bizottság jelentésének tárgya
lása. Mindenek előtt föl fog olvastatni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a koro
názási hitlevél tárgyában kiküldött országos bizottság 
jelentését.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! A szőnyegen 
levő kérdés egyenesen az 1723-dikitörvényekre, t. 
i. az örökösödés kérdésére vonatkozik. A tisztelt 
bizottság, mely a koronázási hitlevél kidolgozására 
volt kiküldve, azon akadályra találván, hogy a 
trónról lemondást igazoló okmányokra nem hivat
kozhatott, a tisztelt házat kéri föl az ide vonatkozó 
határozatra, a nélkül, hogy — mint kötelessége 
volna — véleményt mondana, hanem csatolva a mi
niszterelnök urnák a kormány nevében e tárgyra 
vonatkozó véleményét, azt a ház bölcs belátása alá 
terjeszti. 

Mindenek előtt ezen választmányi jelentést és 
a miniszteri véleményt illetőleg azon észrevételem 
van, hogy mindkettő azon elvet állítja föl, mintha 
a 61-ki országgyűlés csak formahiányt talált vol
na azon trónról lemondó okmányokban, melyeket 
61-ben — én ugyan most sem tudom, hogy ere
deti vagy micsoda alakban — mutattak föl az or
szággyűlés előtt. De én részemről azon nézetben 
vagyok, hogy azokban az országgyűlés nem 
csak forma , hanem igen lényeges közjogba vágó 
hiányt is talált, s ezt, bár világos szavakban nem, 
de mégis kimondotta. Nevezetesen a 61-ki ország
gyűlés föliratának 43-dik kikezdése igy hangzik: 
„Mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a decz. 2-dikai 
lemondásnak általánosságából vonható azon kö
vetkeztetés eilen, mintha Magyarország az auszt
riai cs. korona provinciája volna, s ragaszkodván 
alkotmányos önállóságunkhoz , tiltakozunk az 
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ellen is, hogy azon lemondás a nemzet tudta s 
hozzájárulása nélkül történt." Ez nem formahi
ány, ez lényeges közjogi kérdés. A második föilrat 
120-dik bekezdése pedig ezt mondja: „Mi soha el 
nem fogadjuk azon nézetet, hogy Magyarország 
az ausztriai császárság provincziája. Ausztria csá
szára egyszersmind Magyarország királya, de nem 
ugy s nem azért, mert a sanctió pragmatica 
szerint a két trón ugyanazon fejedelmet ilieri. Mi
dőn I. Ferencz ő felsége 1804-ben az ausztriai 
császári czimet fölvette, határozottan egyszersmind 
kijelentette azt is, hogy ez által Magyarországnak 
alkotmányos jogviszonyai semmi részben válto
zást nem szenvednek, és ezen alkotmányos önál-
lásnak szoros következése az, hogy a magyar ki
rálynak trónról lemondása csak az ország tudtával 
s hozzájárulásával történhetik." Kivántuk ezt az or
szág jövője biztosításának tekintetéből, és ugyan
azon tekintetekből kötelességünk ahhoz tovább is 
ragaszkodni. 

T. ház! Azt kérdem én, változtak-e azóta a 
viszonyok ? Nern kötelességünk-e többé ahhoz tán-
torithatlanul ragaszkodni, mit 1861-ben az ország
gyűlés kimondott, hogy t. i. országunk nem tarto
mánya az osztrák császárságnak? 

O császári fölsége maga lemondott a tényle
ges jogról, az anyagi erőre alapitott uralkodásról, 
hanem mint örökös király kivan uralkodni; tehát 
többé szó sem lehet egyébről, hanem hogy igazol
ja örökösödését. 

Két lemondás van szóban : az egyik V. Fer
dinánd koronás magyar királyé, kinek irányában 
hála kötelez bennünket már csak azért is, hogy az 
1848-ki törvények szentesítésével a népképvisele
tet, a parlamenti kormányzatot — mik elvben régi 
törvényeinkben is föltaláltattak — életbe léptetni 
elősegítette. Kötelessége tehát a nemzetnek biztos
ságot szerezni az iránt, hogy a trón az ő lemondá
sával valósággal megüresedett. A trón pedig meg
üresedik halál, vagy lemondás útján. Van-e ez iga
zolva ? akár egyik, akár másik ? Diplomatice nincs. 
De nem csak hogy ez diplomatice igazolva nincs, 
söt 8 felsége világosan kimondotta az 1861-ki or
szággyűlés föliratára adott válaszában, azt igazolni 
nem is akarja, igy szólván : „A mi Ferdinánd csá
szár és király ő felségének trónról lemondását il
leti, midőn az ide vonatkozó okmányok állítólagos 
alaki hiánya iránt támasztott ürügyet komolyan 
viszautasitanők,az országgyűlésre egy begy ült fő ren
dekkelés kép viselőkkel azt akarjuk tudatni,miszerint 
felséges nagybátyánk az általa 1848. évi karácson 
hó 2-án kiadott lemondási oklevélben az ausztriai 
császárság, és minden alatta egyesült királyságok, 
melyek között Magyarországunk is kétségtelenül 
foglaltatik, nem különben minden bármi néven 
nevezendő tartományok koronájáról lemondván, 

HÉPV. H. KAPLÓ. 1 8 6 5 / , IV. 

i ő cs. k. fönsége Ferencz Károly föherczeg pedig 
az őt illető trónörökösödéstől visszalépvén, mi en
nek folytán a minket születésünknél fogva illető 
trónra léptünk." Nem kétségtelen-e ebből, hogy ő 
felsége nem a fegyver, hanem az örökösödési jogra 

| hivatkozik ? És mégis a mi ellen az 1861-ki és 
| ezen országgyűlés is, fölirataiban, tiltakozott, mint

ha t. i. országunk az osztrák császárság tartomá
nya volna, az nyíltan állíttatik, sőt mellékesen elis
mertetni követeltetik. Azt kívánja t. i. ő felsége, 
hogy miután I. Ferdinánd osztrák császár (ki pe
dig mint magyar király V. Ferdinánd) 1848-ban 
lemondott az ausztriai koronáról, az alatt Magyar
országról is lemondottnak tekintessék. 

És miután ezen nagy horderejű közjogi kér
dés van szőnyegen, én részemről megvallom, hogy 
a miniszterelnök urnák azon nyilatkozatát, mely
ben kijelenti, hogy a minisztérium a trónról lemon
dás tekintetében létező formahiányokat maga ré
széről is elismeri, nem tarthatom kielégitőnek, mert 
abban ő felségéről szó sincs , de különben is ezen 
elismerésből önként következnék azon hiány elhá
rításának kötelezettsége. Hogy a minisztérium ma-

j ga részéről is elismeri ezt, az annyit tesz, hogy 
i mintegy helyben hagyja az osszággyülés nézetét. 
; Arra azonban nekünk semmi szükségünk sincs, 
| hogy azt a minisztérium — mintha felülvizsgáló 

biránk volna — helyben hagyja, hanem azt sze
rettük volna látni, ha a miniszterelnök ur fölmu
tatna olyan lemondási okmányokat, melyek két
ségtelenné tennék azt, hogy a két trónörökös, ki 8 
felsége előtt áll és él, a magyar korona iránti örö
kösödési jogáról valósággal is lemondott. 

Bocsásson meg a t. képviselőház, én mindig 
őszintén szoktam elvi, különösen közjogi kérdések
ben nyilatkozni. Kettő lehetséges: vagy nem lehet 
a trónról lemondást kieszközölni, vagy nem akar
ják az illetők azt kieszközölni. Mindakettő végtelen 
nagy akadály. Ha nem akarják kieszközölni, akkor 
most is azon téren állunk, mely ő felségének azon 

| általam fölolvasott leiratában foglaltatik, s melyre 
nézve szerencsém volta tisztelt házat figyelmeztetni, 
hogy az országgyűlés érintett föliratában tartózko-

| kodás nélkül jelentette ki, miszerint a trónról le
mondás igazolására vonatkozó első föliratához to
vábbra is szorosan ragaszkodik. 

Azt mondja miniszterelnök úr, hogy a minisz
térium azon nézetben van, miszerint ezen formahi
ányokat azon hosszura haladt idő után, mely azóta 
lefolyt, törvény nyel lehet helyrehozni, melyben 
ismerjük el, hogy a trón csakugyan megürült, és 
mondassák ki, hogy jövőre nem fogja elismerni az 
ország, hogy ő holmi peculium regium módjára, 
egyik kézből a másikba tetszés szerint bocsáttat
hassák. T. képviselőház ! nem arról van szó, mi fog 
történni jövendőre, hanem arról, mi történjék most. 

29 
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Én azon nézetben vagyok, hagy 6'fölségének j 
az általa is örökösödési joga alapjául fölhozott I 
pragmatica sanctio szerint egy hajszálnyival sem 
lehet több joga, mint V. Ferdinándnak, ki az 
1848-diki törvényeket szentesitette volt. Nem meg
döbbentő-e az, hogy azon felség, ki megkoronáz-
tatását az örökösödési jogra alapítja, az elődje 
által szentesitett 1848-diki törvények érvényét 
vonja kétségbe ? Csakugyan különös volna az, ha 
az én fiam azt mondaná, hogy örökösöm akar 
ugyan lenni, de adósságaimat nem ismeri el : mert 
^successio vádit cumonere ;" az örökség nem csak 
jogot, henem kötelességeket is ruház át. 

Magyarország és a dynastia közt több, pél
dául a bécsi és íinczi békekötések jöttek létre; de 
Magyarország a maga hátrányára a dynastiával 
soha nem pacificált, mert az által részint vallássza
badságot, részint más polgári jogokat biztosított 
magának. Különös az, t. ház, hogy azon helyzetbe 
jöttünk, hogy egy ezelőtt 18 évvel bevégzett had
viselés most szándékoltatik egyezkedés, tekintve 
békekötés utján végleg befejeztetni, annak ellenére, 
hogy ő felsége világosan lemondott a fegyverjog
ról, kijelentvén trónbeszédében, hogy mint örö
kös király akar az ország trónjára lépni. 

Igen csodálkozom, hogy a t. miniszterelnök 
ur a minisztérium nevében mintegy elévülésre hi
vatkozik, arra utalván, hogy felejtsük azt, mi oly 
régi dolog. Én azt hiszem, t. képviselőház, hogy 
a nép joga el nem évül, és az ellene elkövetett jog
talanság és törvénytelenség századok által sem 
lesz joggá. Én tehát azon indokokat el nem fogad
hatom, hogy csak azért mondjunk le a lemondási 
okiratok fölmutatásáról, mert már régen volt, mi
kor a trón megüresedett; és már csak ezen okból 
is utasitandónak vélném a minisztériumot, hogy 
miután az idő a küszöbön álló koronázás tekinte
téből igen drága, ne méltóztassék azt mondani, 
hogy mi tegyünk le ezen jogunkról, s mintegy 
mellesleg ismerjük el, hogy Magyarország csak
ugyan Ausztriának provinciája, s hogy midőn ő 
felsége I-ső Ferdinánd az osztrák császár a trón-
ról lemondott, azalatt Magyarország is értetik. 

Egyébiránt még egy más igen fontos ok is 
van, hogy ne siessünk oly nagyon a koronázás
sal. (Derültség. Halljuk! Halljuk!) Azt monl ta az 
1861-ki országgyűlés első föliratának 36-dik ki-
kezdésében: „Mindaddig, mig azok , kik törvény 
szerint az országgyűlésre meghívandók, meghíva 
nem lesznek, mi az országgyűlést kiegészítettnek 
nem tekinthetjük , törvény alkotásába és koroná
zási egyezkedésbe nem bocsátkozhatunk.* Hát, 
kérdem, mi változott meg azóta, hogy már most 
ezen tárgyalásokba bocsátkozhatnánk? Arra köte
leznek bennünket törvényeink, különösen a nőá-
gi örökösödést megállapító 1723-dik évi törvény, 

hogy magunknak az örökség megnyíltáról biztos 
tudomást szerezzünk. Mert ha csak oly könnyedén 
veszszük a magyar trónnak kézről kézre adását, 
ne csodáljuk, ha a reichsratba akarnak terelni. 

Csak egy igen közönséges példával akarom 
a kérdést megvilágosítani: megesett az, és meges
hetik ezentúl i s , hogy valaki úgy távozik el 
házából, hogy többé híre sincs, mire azután neje 
a szokott köröztetés után férjhez menvén, csak 
akkor kerül ismét elő, annak nem kis meglepetésére, 
midőn az már másodszor is férjhez ment. í g y va
gyunk a szőnyegen levő trónlemondásokkal is. Ki 
tudja diplomatice, hogy V. Ferdinánd valósággal 
lemondott a magyar trónról ? (D&rültség a középen.) 
Hisz 1861-ben a képviselőháznak nem egy tagja 
monda — midőn ezen nagyfontosságú kérdés fö
lött vitatkoztunk — hogy V. Ferdinándhoz kell 
föliratot intézni (Ugy van! a szélső balon.) 

Ezek azon okok, melyeknél fogva én a minisz
tériumot utasitandónak vélem, eszközölje ki diplo
matikai alakban V. Ferdinándnak a magyar ország
gyűléshez intézett trónlemondását. (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Csíky S á n d o r : Tisztelt képviselőház! Négy 
hónapja már annak, hogy a nemzet és az ország
gyűlés fölfogása szerint, felelős független minisz
tériuma van a hazának, mind e mellett is azonban 
most már ugyanezen magyar királyi minisztérium 
nevezettelél és illeti magát; de mi a kormányt — 
mindig a törvény lelkéből kiindulva — függetle
nül felelős minisztériumnak óhajtjuk és akarjuk 
ismerni, én legalább részemről aanak lenni óhaj
tom és annak is tartom. Ugyanezen minisztérium
nak a közigazgatás és beikormányzat terén .ek
koráig tett működéséről szólni nem akarok; de a 
törvénykezés terén történt eddigi előhaladását le
hetetlen elhallgatnom , mert a törvénykezés terén 
eddig gyakorlott működése, különösen a közös
ügyi törvényczikkeknek szintúgy, valamint a többi 
törvény-, illetőleg határozati javaslatnak általa a ház 
elé történt terjesztése, és ezeknek a többség általi el
fogadása mind olyan tények, melyek e haza min
den gondolkozó férfiának igen komoly aggodal
makra szolgáltattak okot. 

Tisztelt ház! E g y reményhorgony volt még, 
az alkotmányos jogok és törvények megvédheté-
sére nézve, s ez fölfogásom szerint abban állt, hogy 
ha már ennyi, a miniszteri mindenhatóságot támo
gató s a nemzeti jogokat megnyirbáló, vagy épen 
meg is semmisítő törvényjavaslatok elfogadva ál
lanak, áll még fen egy reménysugár, mely a nem
zeti jogoknak biztosítására s azoknak támogatá
sára szolgálatot tehet, és ez a koronázás alkalmá
val ő felsége által kiadandó királyi hitlevél és 
annak esküvel történendő megpecsétlése, melyben 
hazánk valamennyi törvényeinek megtartására 
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magát ünnepélyesen kötelezi a fejedelem a nemzet 
előtt. Ezen királyi esküvel szentesítendő hitlevél 
tehát mindazoknak, kik az előbbi állitásom szerint 
aggodalmakat tápláltak keblükben a történtek fö
lött, némi megnyugvására fog szolgálni arra nézve, 
hogy ehhez képest a nemzetnek jogai ezután is fen-
maradnak még, s a fejedelmi és miniszteri minden
hatóság a nemzetnek jogait s az alkotmány épségben 
tartásában gyökerező jóllétét nem fogja soha el-
enyésztetni tudni. 

Azonban, tisztelt ház , itt van a miniszterel
nöki előterjesztés előttünk, melyben kimondatik 
nyíltan, hogy Magyarország volt királyának V. 
Ferdinándnak trónról lemondása szintúgy, valamint 
ő felsége édes atyjának Károly Ferencznek trón
öröklésijogáról lemondása oly megváltozhatlan 
tényt képez, melyhez többé a magyar törvényho
zásnak hozzászólani sincs joga. Ha ez így állana, 
s ha ehhez képest tekintetbe veszszük az Olmützben 
1 848-ban deczember elsején .. . (Fölkiáltás: Deczera-
her 2 án.') Deczember elsején, mondom, mert ezen 
napról keltek említett lemondási iratok ; azt azonban 
elismerem, hogy deczember 2-án terjesztettek ezek 
az Olmützben összegyűlt családi ülés elé. Ehhez 
képest, mondom, ha tekintetbe veszszük, hogy itt 
V. Ferdinánd, volt koronás magyar király nem 
ugy mondott le. mint magyar király, trónjáról, ha
nem egyenesen ugy mondott le, mint osztrák csá
szár, és ehhez képest az osztrák császársághoz tar
tozó királyságok és tartományok ura és feje
delme. Ámde ezen kiíejezés alatt Magyarország 
soha sem értethetett, és soha sem is értethetik ma 
sem, míg az 1790: 10-dik torvczikk áll, melynek 
rendelete szerint'Magyarország önálló, független, 
s semmi más nemzetnek s hatalomnak kormányzása 
alá nem tartozó ország. Ha tehát, tisztelt ház, az 
így áll, világos az is, hogy ő felsége még ekkoráig, 
mint magyar király, ezredéves törvényes gyakor
latunk értelme szerint a magyar nemzet előtt ün
nepélyes formában trónjáról még eddig soha le 
nem mondott; ha pedig ő le nem mondott, nem 
mondhatott le trónörököse sem, a mostani fejedelem 
császár ő felsége atyja; s ha ők le nem mondot
tak, azon esetben, mig itten oly diplomatikai ok
mány a ház előtt nincs, melyben a lemondás Ma
gyarországra vonatkozólag ki nem mondatik, én 
azon lemondást minden aggodalom nélkül valódi
nak és voltaképen megtörténtnek és diplomatiai 
hitelességgel birónak nem tekinthetem. 

Én tehát, t. ház, e tekintetben egyes tisztelet
teljes véleményemet oda nyilvánítom, hogy a mi
niszterelnök ur azon ajánlata, készítsünk törvény-
czikkelyt, melyben ezen lemondások iránt óvásun
kat nyilvánítsuk, és a jövőre tartsuk fen azt, hogy 
a király lemondása esetében Magyarország tör
vényhozása közvetlenül értesíttessék erről a szán

dékáról, nekem megnyugtatást, kielégítést nem 
nyújt : én tehát azt el sem fogadhatom, már csak 
azért sem, mert egy ily óvásnak s jövőre való 
jogfentartásnak akkor, mikor épen a koronázás 
kérdése a nemzetgyűlésen szőnyegen forog, jövőre 
való elhalasztása csak azt igazolhatná, hogy az or
szággyűlés a nemzet jogairól bizonyos köpönyeg
gel takaródzás föltétele alatt lemondani kész; ám
de én azt hiszem, hogy a tisztelt háznak mostani 
többsége sem akar lemondani az országgyűlésnek 
azon jogáról, miszerint a királynak kiléte-, annak 
mi módon s föltételek alatti koronáztatása-.s a hit
levél minőségének megállapítására beleszólása le
gyem. 

Én tehát mindezen okoknál fogva arra vagyok 
bátor a tisztelt képviselőházat fölkérni, méltóztas
sanak elhatározni, hogy ő felsége fölirat utján kéres
sék meg, tegyen eleget ezen, már az 1861-ik ország
gyűlés által is jogosan kívánt követelésnek , jele
sen, hogy ő felsége V. Ferdinánd és trónörököse 
Ferencz Károly egyenesen a nemzethez és igy az 
ország-gyűléshez intézendő diplomatiai okiratokban 
mondjanak le — ha ugyan lemondani akarnak, a 
miben kétségem nincs — a magyar királyi trón
hoz, illetőleg trónöröklési jogukról, a mi a diplo
matiai eljárásban lényeges kellék; s mihelyt ez 
megtörténik, a koronázási szertartás iránt a t. ház 
azontúl intézkedjék. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Nem akarok czá-
folatokba bocsátkozni; egyszerűen saját meggyő
ződésemet, melyről remélem, hogy tán többeké is 
e házban, kívánom elmondani. (Malljitk!) 

Midőn arról akarok szólani, hogy a 
koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött orszá
gos választmány jelentése, és az annak kapcsában 
ide terjesztett miniszterelnöki nyilatkozat folytán 
mit legyünk teendők, nem tartanám czélszeríínek, 
hogy azon álláspontra álljak, melyet 1861-ben a 
lemondási okmányokkal szemben elvrokonaimmal 
együtt elfoglaltam. A kérdés akkor megvitattatott. 
az országgyűlés határozott; és valóban, ha czél-
szerűnek tartanám is, hiu kísérlet volna tőlem, 
oda törekedni, hogy a t. ház többsége megváltoz
tassa, még pedig az elvrokonaim által akkor ki
fejtett nézetekhez közelebb vigye azt, mi 1861-ben 
megállapittatott. En tehát ezen kérdésnél egyene
sen az 1861-ki fölíratok alapjára állok, és oda 
irányzóm törekvésemetjiogy mindazon biztosítéko
kat megszerezzük hazánk közjogának, melyeknek 
megszerzését az 1861-ki feliratok szükségesnek 

! tartották. 
Az 1861. évi első felirat, midőn elismerte, 

hogy a trónlemondás tettleg és visszavonhatla-
nul megtörtént, egyszersmind nyilvánította azt, 

| hogy a lemondási okmány a magyar közjog szeru-
' pontjából forma tekintetében hiányos. Tiltakozót 

29* 
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az 1848 deczember 2-kai lemondás átalánosságá-
ból vonható azon következtetés ellen, mintha Ma
gyarország az osztrák császári koronának pro
vinciája volna; fölkérte ő felségét, hogy eszkö
zöljön ki mind V. Ferdinánd ő felségétől, mind 
Ferencz Károly 6' fönségétől utólag legalább 
Magyarországhoz egyenesen intézendő lemondási 
okiratokat; és kimondotta, hogy ezen okiratokat 
törvénybe kívánja igtatni azért, hogy jogaink 
jövőre való biztosítására nézve tett ünnepélyes 
óvásunknak és az ország utólagos hozzájárulásá
nak magában a törvényben is nyoma legyen. 
Ezen első föliratra következett az 1861 július 
21-én kelt kegy. kir. leirat, mely az ország kérel
mének teljesítését nem csak megtagadta, de azt 
megrovólag vissza is utasította, és az által, hogy 
kimondotta, hogy Magyarország az osztrák csá
szárság alatt egyesült királyságok között foglalta
tik, nyilvánvalóvá tette, hogy valóban itt nem 
pusztán formahiba van, hanem az akkori hatalom 
részéről nem más czéloztatik, mint ezen kérdésnél 
is kifejezni azt, hogy Magyarország nem egyéb, 
mint osztrák provincia. Ezen leirat után az or
szággyűlés nem tehetett egyebet, mint a mit máso
dik föliratában tett, hogy t. i. ezen törekvés ellen 
tiltakozván, ragaszkodott azokhoz, miket első föl
iratában kimondott volt. E második föliratra azon
ban, miként tudjuk, válasz nem érkezett a leg-
ujabbi napokig ; és azon stádiumban volt a dolog 
egészen addig, míg a miniszterelnök urnák jelen
leg előttünk fekvő nyilatkozata nem történt. 

E nyilatkozatot, azt hiszem, a parlamentális 
rendszerből kifolyólag, nem tévedek, ha olyannak 
tekintem, melyhez már a fejedelem beleegyezése 
is járult {Helyes! Ügy van!); ezt tehát úgy lehet és 
á g y kell tekintenünk, mint a második föliratnak 
a lemondásokra vonatkozó pontjára érkezett vá
laszt. {Helyeslés.) Ezen miniszteri nyilatkozat elis
meri, hogy a lemondási okmányokban formahiány 
van, de ezen formahiány pótolására — és ebben 
tér el az 1861-dikí országgyűlés föliratától — nem 
azon utat ajánlja, hogy ezen lemondások utólag 
bár, de egyenesen küldessenek meg Magyarország
nak, hanem azt ajánlja, hogy beczikkelyeztetvén 
ezen lemondások, ezen törvényczikkelyben fejezze 
ki Magyarország óvását minden ebből folyható 
következtetések ellen, és tartsa fen egyszersmind 
jogát ahhoz, hogy jövőben „a lemondások Magyar
országnak külön értesítése és befolyása mellett 
történjenek. 

Azt hiszem, senki előtt sem szükséges bőveb
ben fejtegetnem, mennyire eltér és mikben tér el 
ezen miszterelnöki nyilatkozat az 1861-iki leirat
tól. A helyzet ezen megváltozásában ragaszkodom 
én most is ahhoz, hogy tegyük meg országunk 
jogainak biztosítása tekintetéből mind azt, mit az 

1861-ki fölirat szükségesnek talált; de nem ra
gaszkodom ahhoz, kogy ezen biztosítást épen és 
kizárólag ugyanazon úton keressük. 

Az tehát a kérdés szerintem, lehet-e legalább 
ugyanannyi biztosítékot szerezni az országnak, 
ha egyben vagy másban — és jelesen abban, a 
miben a miszteri nyilatkozat eltér — eltérünk 
1861-ki föliratunktól? 

Én, t. ház, erre vonatkozólag azon meggyő- . 
ződésben vagyok, hogy ezen biztosítékokat bizo
nyos föltételek mellett meg lehet szerezni, jelesen, 
ha elhatározza a t. ház, hogy azonnal egy tör
vényjavaslat készíttessék, mely legalább is a ko
ronázási hitlevéllel együtt az országgyűlés elé ter
jesztessék, a törvényhozás minden tényezője által 
elfogadtassák még koronázás előtt, hogy azt koro
názás után rögtön szentesíteni lehessen; lehet úgy, 
ha ezen igy alkotandó törvényben a következők 
nyilvánosan lesznek kifejezve. (Fülkiáltások: 
Halljuk!) 

Elsőben is, ha tisztán és nyíltan ki fogja ezen 
törvény mondani, hogy ő felsége maga is elis
merte, miszerint a trónlemondásnak oly módon 
kellett volna történnie, miként ezt az 1861-ki föl
irat kijelölte, és hogy az országgyűlés csak akkor, 
miután ő fölsége ezen nyilatkozatával megnyug
tatta az iránt, hogy maga sem ragaszkodik többé 
az 1861-ki leirat azon pontjához, mely Magyar
országot tisztán Ausztria provinciájaként akarta 
föltüntetni, egyezett belé, hogy a lemondási ok
mányok utólagos megküldése mellőztessék. 

Másodszor, ha tisztán és világosan kifejezte
tik, hogy az országgyűlés óvást tesz az ellen, hogy 
ezen eseményből jövőre nézve bárminemű követ
keztetés vonassák. 

Harmadszor, ha meghatároztatik, mi módon 
kelljen jövendőben a trónlemondásoknak Magyar
országnak nem csak külön, de egyszersmind elő
leges értesítése utján és befolyásával törtónniök. 
(Helyeslés.) 

Azthiszem,t.ház, oly törvény, mely e három 
igényünknek eleget tesz, minden aggodalmainkat 
elenyésztetheti: mert két első pontja elenyészteti 
azon méltó aggodalmakat, melyeket a múltra néz
ve táplálhattunk; harmadik pontja által pedig 
az ország azon joga , mely alkotmányunkból 
folyólag létezett ugyan mindig, de mely egyes 
tiszta törvénybe foglalva nem volt, ily félremagya-
rázhatlan alakban maradand hátra az utókorra. 

Ezen föltételekből indulva tehát ki, és termé
szetesen föntartva magamnak, hogy ezen törvény
javaslat szerkezetéhez a most kifejtett szempon
tokból hozzá szólhassak, és a szerint, a mint ezeknek 
megfelel, vagy meg nem felel, azt magamévá 
tehessem, vagy megtámadhassam: részemről 
kész vagyok belenyugodni abba, hogy a t. ház 
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méltóztassék elhatározni, hogy a trónlemondások 
kérdésében törvényjavaslat készíttessék, a koroná
zási hitlevéllel együtt a háznak beadassók, shogy a 
törvényhozás minden tényezője által elfogadtat
ván, azonnal a koronázás után szentesiítethessék. 
Belenyugszom abba is, sőt leghelyesebbnek találom, 
hogy e törvényjavaslat elkészítése a koronázási 
hitlevél szerkesztésével megbízott küldöttségre 
bizassék. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: Tisztelt ház! Azokat, 
miket előttem szóló érdemes képviselő úr, jelesen 
a miniszteri előterjesztésre nézve, mondani méltóz
tatott, én is mondandó valék; és minthogy magá
ból a magyarázatból, melyet előttem szóló képvi
selő úr a miniszteri előterjesztésnek tulajdonít, 
más következtetéseket logikailag húzni nem is le
het, mint melyeket kivont ő, azokat is pártolom ; és 
fentartom magamnak, hogy az ily módon alko
tandó törvényhez annak idejében hozzá szólhassak; 
és azt hiszem, hogy ezt magok részéről azok is, 
kik az én véleményem mellett vannak, magok ré
szére is fentartani óhajtják. 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház! „Az ország 
politikai jogainak csorbítása mindig igazságtalan 
és mindig fájdalmas érzéseket és elégületlenséget 
szül." Ez alkotmányos elveket vallotta magáévá 
önmaga az 1861-dik országgyűlés első fölirata ál
tal, és ennek következtében szintén alkotmányos 
politikai elvévé vallotta az 1861-ki országgyűlés a 
koronázási lemondásokra nézve, hogy ezen lemon
dások külön és a magyar országgyűléssel közlen
dők. Ezen politikai jogoknak most a miniszteri elő
terjesztéssel ellentétes nem követése által ugyan
azon jog csorbítását látván, mint a mely jog csor
bítására önmaga az 1861-ki országgyűlés mondot
ta ki, hogy az igazságtalanság és fájdalmas érzé
seket és elégületlenséget szül; miután én ezeket 
felkölteni nem akarom: azért is kötelességem elle
nezni a miniszteri előterjesztést. Kötelességem elle
nezni továbbá az előterjesztést azon oknál fogva is, 
mert mindenki tudhatja, hogy az egész hazában az 
alkotmány helyreállitása alatt önálló független 
alkotmányunk teljes helyreállítását várhattuk; 
mindenki tudhatja, hogy minél tovább, annál is in
kább meggyőződhetünk a felől, hogy ha valaha, 
most távolabb állunk ezen óhajtásunk teljesítésé
től; és senkisem tagadhatja azt, hogy minél to
vább meggyőződéssé válik e tudat hazánkban, any-
nyival fájdalmasabb érzéseket fog az alkotmány 
helyreállításába vetett remény megcsalatása okoz
n i ; senki sem tagadhatja, hogy a kiegyezés csak 
ugy lehet áldáshozó és üdvös e hazára, ha mind
nyájunk édes anyjának, e hazának szellemi jogai 
meg nem csonkittatnak, de védetnek,és anyagi jóllé
tünk nem túlterheléssé válik, de könnyittetik. 

Midőn indokolásaim ezen megfontolásába bo

csátkoztam, önmagamhoz kellé azon kérdést intéz
nem, vajon a magát magyar királyinak nevező 
felelős minisztérium — mely önmegnevezése ál
tal lehetlen meg nem győződnöm arról, hogy remé
nyeim megcsalatva, fájdalom se névleg, se 
tényleg az 1848. 3-dik t. czikkben névvel és hatás
körrel megrendelt minisztériumot nem üdvözölhe
tem — azon kérdést kellett tenni önmagamhoz, 
vajon ezen minisztérium mikor fogja látni, hogy 
jó lesz már, ideje lesz már határt szabni szerintem 
a jogföladásoknak, lehet, hogy a ház többsége 
szerint a kiegyezkedés megkoronázásának tekinte
téből az alkotmány teljes helyreállitása végett úgy
nevezett alkotmányfejlesztésnek ? Én legalább ugy 
vagyok meggyőződve, t. képviselőház, hogy mind 
a nemzet, mind önmaga a királyi szék, mind a 
kormány érdekében van az, tudatni a nemzettel és 
a képviselőházzal is, mikor fognak már az áldoza
tok, melyek ezen képviselőháztól követeltetnek, 
megszűnni. 

Én tehát kénytelen vagyok a miniszteri elő
terjesztés ellen nyilatkozni azért is, mert tökélete
sen ellentétben találom a 61-diki országgyűlés föl
iratának elveivel, és koránsem látom azon módot, 
melyet ő ezen elvnek biztosítására czélszerünek 
lát elegendőnek. És így kénytelen vagyok egyút
tal Debreezen városa előttem szólott érdemes kép
viselőjének véleményére is nyilvánítani, hogy azon 
esetben, ha, a mint tudom, véleményem kisebbség
ben lesz . . .(Zaj. Derültség.)Igen,tVL&om.Mondom, 
hogy azon esetben szívesen hozzájárulok az ő in
dítványának támogatásához ; de most egyelőre 
kénytelen vagyok a miniszteri előterjesztésre ki
mutatni tehetségem szerint azt, hogy azt a 6 L-diki 
elvekkel ellenkezőnek találom. 

Azt javasolja ugyanis a t. minisztérium, hogy 
azon lemondások, az akkori 48-dlki decz. 2-ai le
mondások törvénybe igtattassanak. Ugyan kérem, 
mikép igtathatnának azok törvénybe magamagá
val ellenmondás nélkül, ha csak előre el nem ha
tározná most a képviselőház, hogy azon az osztrák 
császári koronáról történt lemondásba bele volt értve 

I a Magyarország koronájáról való lemondás is? 
j Ezen határozathozatal előtt ugyan miként lehetne 

törvénybe czikkelyezni azon lemondást,a mely csak 
az osztrák császári koronáról szólván, a 61-diki föl
irat világosan kimondott azon elvével, hogy abban 

| Magyarország koronájáról való lemondás nem 
! értethetik, ellenkezésben van? 

En tehát ellentételt látván és ellenkezést a mi
niszteri előterjesztés és 61-diki elvek között, kény
telen valék azt megtámadni, azért is, mert a királyi 
székről lemondáshoz való hozzájárulást a nemzet 

I egyik legfönségesebb jogai gyakorlatának tartom, 
és szükségesnek tartom, hogy az a nemzet által tör
ténjék. Nem kegyelem ez, hanem törvények által 
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biztosított jog, az 1723-diki, 1790-diki t. ez. által 
biztosított azon jog, melynél fogva Magyarország 
nem úgy adta át királyi székét, hogy fejedelmeinek 
kedve, szeszélye, ha ugy tetszik, dacza szerint vál
toztassanak meg Magyarország törvényei, de ugy, 
hogy azon királyok kötelessége megtartani az or
szág törvényeit. E jogot, a nemzet legfönségesebb 
jogát könnyedén átadni igy, mint kívántatik, nem 
lehet azért sem, mert ez egy legveszélyesebb előz
mény volna a megkoronázandó királyoknak, kik 
már mindig hivatkozhatnának ez előzményre. És 
— ne adja az ég — de valószínűleg megtörténné
nek erre a hivatkozások mindaddig, míg a legcse
kélyebb gát is, mely még törvényeinkben netalán 
a végrehajtó hatalomnak netáni lehető túlcsapon-
gásai ellen foglaltatnék, megsemmisíttetni nem 
fogna. 

Mindezen okoknál fogva pártolom Halász Bol
dizsár képviselőtársam azon indítványát, melyet én 
bátorkodom határozatként a t. ház előtt fölolvasni: 
„A minisztérium oda utasittatik, hogy a 61-ki föl
iratokban kifejtett alkotmányos jogok biztositása 
tekintetéből, az ott kijelölt lemondásokat Magyar
országra nézve külön-külön kieszközölvén, azokat 
a magyar országgyűlés, utólag bár, de tárgyal
hassa , törvénybe igtatliassa, s ekként az ország 
utólagos hozzájárulását kifejthesse." 

Midőn e határozatot a t. ház bölcs belátása 
szerinti elintézés végett be fogom nyújtani, bere
kesztem véleményemet és indokolásomat azzal, 
hogy óhajtom, vajha alkotmányunk teljes vissza
állításához vezérelje ajelen országgyűlés többsége 
a hazát. De kénytelen valék e tárgyban is követ
kezetesen a minisztérium előterjesztésének ellene 
szavazni, mert én azon hajóban, melybe hazám 
leglényegesebb jogait be csomagoltatni látom, nem 
evezhetek. Az én hitemként e hajó viharnak van 
kitéve, és ha látom is azon az 1848-ki törvények
kel körülsánczolt alkotmányunknak rongyait vi
torlaként fityegni; de látom azt is, hogy senki sem 
biztosithat engem arról, hogy e hajó, mint óhajtom, 
hazánk alkotmányos révpartjához vezessen. S mi
után félek, hogy igen is elvezetheti azt a vihar — 
akarata ellenére is, árbocza letörve, gépezete is törve 
lévén — az absolutismus révpartjára: azért én 
szigorúan ragaszkodom most is létező alkotmányos 
törvényeink minden betűje- és szelleméhez; s kény
telen vagyok nyilvánítani •— ha se az én vélemé
nyem, seDebreczen városa előttem szólt képviselő
jének véleménye, a melyet a legszelídebb módon 
sem lehet megtámadni az alkotmány tekintetéből, 
el nem fogadtatnék — hogy e ház többsége any-
nyival inkább tesz engem azon helyzetbe, hogy a 
koronázáshoz megkívántató törvényes lépések hiá
nyában a koronázást sem fogom törvényesnek tart

hatni. (Nevetés a jobb oldalon. Zaj. Helyeslés a szélső 
balon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Nincs par
lament a világon, de még oi-szággyülés sincs, mely 
az uralkodó kormányával szemben magának az 
uralkodónak jogait védelmezze. Erre kárhoztatva 
csak a magyar országgyűlés van. (Mozgás a kö
zépen. Fölkiáltások: Ohó!!) Arra még kevésbbé van 
példa, hogy egy országgyűlésnek bal oldala, hogy 
épen szélső bal töredéke a kormánypárt ellen vélte 
az uralkodói jogokat. (Derültség akÖzépen. Zaj.)Íi& 
e rendkívüli szerepre van kényszerítve a magyar 
országgyűlés bal oldala. 

Nem számolom el, hogy ezen országgyűlés 
mennyit áldozott föl a magyar király jogaiból az 
osztrák császár részére (Derültség a középen); csak 
azt említem meg, hogy ma már, miután az ország
gyűlés elhatározta, hogy a magyar hadsereg az 
osztrák hadsereg kiegészítő része, hogy a magyar 
király kormánya és a magyar országgyűlés Ma
gyarország adójának, jövedelmének csak igen je
lentéktelen része fölött rendelkezhetik, egyszer
smind azt is elhatározta az országgyűlés, hogy 
a magyar királynak katonája nincs, pénze pedig 
igen kevés van , csak is a mi saját háztartásaik 
megkívántatik, mondom, midőn elhatározta a tisz
telt ház , hogy a magyar kormány és a magyar 
országgyűlés ezen fontos dolgokhoz alig szólhas
son : akkor rendkívüli jogait föladta nem csak az 
országnak, hanem a magyar királynak is. 

Most ismét, és pedig kiválólag a magyar ki
rály egy jogának feladásáról van kérdés: arról 
van itt kérdés, hogy a most megkoronázandó ma
gyar király után következő egy másik osztrák 
császár azon lépést tehesse meg, melyet most meg
tett az osztrák császár, hogy a magyar királyi ko
ronát ismét minden törvénves lemondás s törve-
nyes örökösödési jog nélkül megszerezhesse a ma
ga részére. Ha ily előző' esetekre szolgáltat alkal-

i mat a magyar országgyűlés, valóban nem védel
mezte a magyar király jogait. Mert nagyon saj
nos dolog volna az, ha örökösödési monarchiában 
az országgyűlés belenyugvásával lehetne megza
varni a trónöröklési sorozatot, egymás utáni kö
vetkezést, ha, mondom , az országgyűlés bele
nyugvásával, szabályszerű törvényes lemondás nél
kül ülhetne a családnak egy másik tagja a törvény 
és vér szerinti örökös helyett az ország királyi szé
kébe. Itt pedig, a miniszteri vélemény szerint, 
csakugyan ez történnék. Ez megcsonkítja az ural
kodó család jogát, de megcsonkítja különösen a 
vér szerint következő trónörökös jogát. 

Én, midőn erre figyelmeztetni akartam a t. 
házat, kötelességet teljesítettem, oly kötelességet, 
mely politikai állásomhoz mérten nem lenne hiva-

i tásom ; de tettem azért, mert miként Deák Ferenez 
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igen tisztelt képviselő társunk egy szép napon, 
— azon szép napon, mikor a 61-iki országgyűlés 
emlékalbumát átadta neki egy nagy számú kül
döttség, és mostani miniszter Eötvös József b. ur 
tisztelő szónoklatával adta át — akkor Deák Fe-
rencz képviselő társunk azt adta válaszúi, hogy 
„midőn az alkotmányt védjük, a király jogát is 
védjük,0 én most azt mondom, hogy midőn a ki
rály jogát védem , az alkotmányt is védem. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

T. ház! És most gyakorlatilag tekintve a 
kérdés érdemét: igaza van Halász Boldizsár ba
rátomnak, midőn azt mondja, hogy vagy nem 
akarják kieszközölni a lemondást, vagy nem 
lehető annak kieszközlése. Ha nem akarják: ak
kor talán a tisztelt jobb oldal sem fogadná el e 
megtagadást; ha pedig nem lehet kieszközölni: 
kérdés, mi e lehetlenség oka? V. Ferdinánd ki
rály betegsége talán ? Mert mást nem akarok 
föltenni. Vajon akadályozná-e azt valami, hogy 
épen ezen betegség az inaugurale diplomában 
megemlittessék ? hogy t. i. e miatt lehetetlen a 
törvényes lemondást kieszközölni ? Én ebben épen 
nem látok sértőt; Ferenez Károly ő fönségétől pe-

• dig tán kieszközölhető a lemondás ; és ha ez is le
hetetlen volna, ezt is constatálni kell a koronázási 
hitlevélben. 

A mi azt illeti, hogy jövőre nézve törvény 
által tartassák fön a j o g : elismerem, hogy szép biz
tosíték lesz ez a jövőre, igaza van ebben Tisza Kál
mán tisztelt képviselő társamnak; de azon törvény 
már oly külön álló valami, mi nem tartozik köz
vetlenül a koronázási hitlevélbe, pedig ezen kér
désnek egyedül a hitlevélben van helye, ennek 
nem lehet külön törvénybe foglaltatnia, mert ez 
olyan alapföltétel, melyet a hitlevél nem nélkü
lözhet, a mi nélkül koronázás nem is lehet. De 
bárminemű biztosítékot akar eszközölni a t. ház. 
annak okvetlenül a hitlevélbe kell befoglaltatnia. 
Ezt azon királynak, ki meg akar koronáztatni, a 
hitlevélben kell elfogadnia, és ez oly szükséges, 
hogy utólagos törvény soha sem fogja azon fon
tosságot pótolhatni, mi az által eléretik, ha ez a 
koronázási hitlevélben foglaltatik. 

Itt is azt mondhatnák nekem: különösnek 
tetszik, hogy épen én akarom megkönnyíteni a 
koronázás megtörténtét, hogy épen én akarom 
a szabálytalanságot elhárítani. Ebben azonban 
nincs semmi különös: mert én — mint már előbb 
mondám — lépésről lépésre védelmezem az al
kotmány utolsó részleteit, és épen erre kérem föl a 
tisztelt házat is. 

Én nem látom okát, miért ne lehetne a Ma
darász képviselő társunk által előterjesztett határo
zatot elfogadni ? miért ne lehetne egyenesen kife
jezni azt, hogy V, Ferdinánd király betegsége nem 

engedi meg részéről a törvényes lemondás eszközlé
sét? miért ne lehetne kifejezni azt is, hogy Fe
renez Károly ő fönsége részéről utólag pótoltatik 
a lemondás, természetesen egyedül Magyarországra 
és tartományaira vonatkozva, az osztrák császárság 
tói elkülönítve, mint a törvény kívánja ? És midőn 
okát nem látom, hogy miért kelljen ezen határozati 
javaslat elfogadását megtagadni, ha az mégis meg
tagadtatik: akkor fájdalom — a mit előbb bátor 
voltam kétségbe venni — csakugyan keserű való
ság Deák Ferenez képviselő urnák marcz. 28-án 
tett azon kifejezése, hogy nekünk ugy kell módo
sítanunk alkotmányunkat, ugy kell létrehoznunk 
a kiegyezést, hogy abba ő felsége is bele egyez
zék, hogy nekünk nem lehet itt mást csinálnunk, 
mint a mi tőlünk követeltetik. De ha ez való, ak
kor nagyon szomorúnak találom az országgyűlés 
szerepét. 

Pulszky Ferenez: T. képviselőház! A 
kérdés nézetem szerint a következőkben fekszik. 
Midőn a választmány, mely a hitlevél kidolgozá
sával megbízatott, hozzá akart kezdeni munkájá
hoz, a bevezetésben mindjárt megakadt, mert ott 
említést kell tenni a lemondásról, meg kell mon
dani . miért készíttetik most uj hitlevél, holott 
azon fejedelem, kit utoljára megkoronáztunk 1830-
ban, még él : tehát a lemondásról szólani kel
lett. A lemondásra nézve pedig meg voltak kötve ke
zeink, mert ott volt az 1861-diki határozat, ott volt 
a kegy. kir. leirat, mely azon aggodalmakat, me
lyek fenállottak, még súlyosbította, és ott volt a 
második fölirat. Nagyon természetes tehát, hogy a 
választmány megakadt munkálatában, mert nincs 
fölhatalmazva arra, hogy az országgyűlés határo
zatát megváltoztassa. E szerint tehát közölte a ne
hézségeket a minisztériummal; a minisztérium 
nyilatkozatot adott, s a választmány a nélkül, hogy 
a maga véleményét akár jobbra, akár balra kifej
tette volna, fölterjesztette ezt oda, ahova tartozott: 

"a házhoz. Határozzon arról a ház : vajon föntart-
ja-e és megmarad-e a 61-diki föliratnál, vagy pe
dig azt hiszi-e, hogy most megváltoztak a körül
mények, és mást lehet határozni. 

Nézetem szerint megváltoztak a körülmények : 
í mert — épen ugy mint Tisza Kálmán tisztelt tag-
! társunk mondotta — a miniszteri rendszer következ

tében, ugy hiszem, ezentúl vége van a rése rí pt uniók
nak ; ő felsége akaratát kimondja miniszterei által; 
tehát a mit a miniszter jelent, az előttem tökéletesen 
reseriptum erejével bir. Ez tökéletesen megváltoz
tatja az állást, mert mig az 1861-diki reseriptum 
nem látott semmi törvénytelenséget, semmi forma
hibát a lemondásban, most a formahibákat elis
meri, sőt rááll arra is, hogy törvény alkottassék, 
melyben az ország jogai különösen föntartassanak, 
melyben különösen az is föntartassék, hogy jövő-
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ben semmi lemondás ne történhessék az ország be
folyása nélkül. 

E szerint azt hiszem most, a kérdés az volna, 
és indítványba hozom részemről, hogy a ház 
nyilatkoztassa ki hogy meg vaD elégedve ezen 
miniszteri kijelentéssel, és ennek folytán meg
bízza a választmányt, folytassa munkálatát a hit
levélre nézve, és hozzon indítványba egy tör
vényjavaslatot , mely az ország jogait biztosítsa. 
Ennyit és nem többet. {Helyeslés a középen.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház ! Épen nem csodálkozom, hogy némely kép
viselő' urak részéről ez alkalommal is fölhozattak 
azok, miket e háznak már többször volt alkal
ma hallania, t. i. a jogföladás, az alkotmányföl
adásának örökös szemrehányásai. Azt hiszem, t. ház, 
hogy a kormány és az országgyűlés többsége egy
aránt elmondhatják azt, hogy multjok és egész 
politikai pályájok e szemrehányásnak nem ad elég 
fontosságot, hogy azt még csak visszautasítani is 
kellene. (Élénk helyeslés.) Ha az, hogy mi Európa 
egyik legszabadabbelvü alkotmányát visszaál-
litani segítettük ; ha az, hogy azon összeütközése
ket, melyeket az 1848-ban kifejlesztett ősi alkot
mány még magában tartalmazhatott, a birodalom 
egyéb érdekeivel saját jogunk minden csorbítása 
nélkül összeegyeztetnünk sikerült — nem a kor
mányt értem itt, de azt, kinek ebben legfőbb ér
deme van, és vele együtt a többséget, mely őt 
meggyőződése szerint követte — ; ha mindez bűn
nek neveztetik a t. képviselő urak által: ugy ezen 
bűnért a jelen- és az utókor előtt szívesen vállaljuk 
el a felelősséget. (Elénk, hosszas helyeslés a középen.) 
Nem is azért szólaltam föl, hogy ezen vádakat 
visszautasítsam, vagy mintha attól tartanék, hogy 
a nemzet azoknak alaposságát el fogja hinni. A 
nemzet sokkal inkább érti saját érdekeit, s mi bát
ran számithatunk a legközelebbi korra, mely mér
legbe fogja vetni azt, hogy az életbe lépendő jogok 
a papíron és a t. urak képzelődésében létező esz
mékhez mily arányban állanak. [Élénk helyeslés a 
középen.) Én ezen Ítélettől nem félek, és nem is azért 
szólalok föl, mintha attól tartanék, hogy a nemzet 
e vádakat elhiszi, hanem fölszólalok azért, mert 
attól tartok, hogy ama képviselő urak addig ismét
lik azokat, mig végre magok is elhiszik. {Elénk de
rültség a középen.) 

Áttérek már most magára a tárgy érdemére. 
Azt hiszem, a kérdés igen egyszerű. A kor

mány maga részéről őszintén és minden habozás 
nélkül elismerte, hogy igenis, vannak formahiá
nyok, és ép oly őszinteséggel kijelölte ezen hiá
nyok pótlásának útját; és ebben, ugy hiszem, nem 
tévedett. Elismerem, hogy az általunk ajánlott ut 
attól, mely az 1861-ki feliratokban kijelöltetik, el

tér; de azt hiszem, hogy jobbat javasoltunk, mint 
a mit az 1861-diki országgyűlés az akkori 
körülményekhez képest javasolhatott. Sokkal több 
erő rejlik ugyanis abban, ha egy oly törvény al-
kottatik, melyben: először kimondatik az, hogy 
azon körülményből, mely szerint Magyarország a 
lemondási oklevélben külön megemlítve nem volt, 
Magyarország jogára nézve semmi következtetés 
nem vonathatik; másodszor, ha az ország magát 
jövendőre az iránt is biztosítja, hogy minden elő
forduló hasonló esetben csak az ország hozzájáru
lásával, tudtával. Magyarországnak külön megneve
zésével és belefoglalásával történhetik intézkedés. 
Azt hiszem, sokkal több, sokkal nagyobb biztosí
tékot nyújt az, ha ő felsége ily módon szerkesz
tendő törvényt szentesitend, mint nyújthatna bár
mely utólagos okmány, melynek oly formában 
létesítése, mint azt törvénykönyveink megkiván-
nák, jelenleg a gyakorlati lehetetlenségek közé 
tartozik. A kormánynak tehát e tekintetben semmi 
egyéb szándéka nincs és nem is lehetett, mint az 
ország jogait a legbiztosabb módon megvédeni; s 
így a kérdés egyszerűen az : méltóztatik-e a t. ház, 
mint előttem mondatott, a kormány abbeli nézetét 
elfogadni, hogy törvény alkottassák, melyben a 
nemzet joga a múltra biztosítva, a jövőre nézve pe
dig kikötve legyen az, hogy minden hasonló eset
ben csak a nemzet hozzájárulásával lehessen érvé
nyesen intézkedni ? elfogadja-e továbbá a t. ház 
azt, hogy ezen törvény szerkesztésével azon bizott
ság bizassék meg, mely a koronázási hitlevél ki
dolgozásával lett megbízva ? Ha a t. ház e kérdé
sekre igenlőleg felel, és a bizottság e tárgybeli 
javaslatát a ház elé terjesztendi: csak akkor lesz 
idején a többi szükséges lépést elhatározni. 

Ez nézetem szerint a dolog állása, s ezt aján
lom a t. ház figyelmébe. (Elénk helyeslés a középen.) 

K e g l e v i c h B é l a gr. : Én részemről igen rö
viden óhajtok a tárgyhoz szólani, és csak annyiban 
foglalom össze mondandóimat, hogy mindazokat, 
a miket Tisza Kálmán képviselőtársunk e tárgyra 
vonatkozólag elmondott, helyeslem. Én ezúttal ab
ban is megnyugszom, abban is osztozom előttem 
szólott miniszterelnök úrral, hogy mind azon in
dokok, melyeket előttem szólott több képviselő
társaim fölhoztak, tán épen nem ezen tárgy meg
világításához tartoznak. De megengedjen a t. mi
niszterelnök ur, és a többség, mely tán e házban 
ugyanazon nézetben van, hogy igen röviden ezen 
megjegyzést tegyem : osztozván vele azon meg
győződésben, hogy a történelemnek lesz fentartva 
ezen politika fölött ítélni, (Fölkiáltások a középen : 
Bizunk benne!) hogy ugy magam, mint azok ré
széről, kik talán velem egy véleményben vannak, 
és az egész nemzet nevében. . . (Fölkiáltások jobbról 
és középen : Ohó! EUenmondások.) 
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E l n ö k (csenget): Hallgassuk ki a képviselő 
urat. hisz még nem tudjuk, ndtakar mondani. (Zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Bocsánatot kérek, sok
szor volt arról szó már, hogy egyik, vagy másik 
képviselő azt mondotta, hogy : „Én ezt vagy azt 
a várost, vagy választó kerületet, képviselem,u s 
maga Deák Ferencz ur azt mondotta — a kire pedig 
itt nagyon szoktak hallgatni — hogy itt minden
ki az egész nemzetet képviseli. (Helyeslés a halon. 
Derültség a középen.^ 

A nagy nevetésre csak ezzel felelek! 
Ennélfogva újból kezdem. U g y magam, mint 

azok nevében, kik velem egy véleményben van
nak, s az egész nemzet nevében, mint annak képvi
selője, részemről határozottan tiltakozom az ellen, 
hogy annak helyességét elfogadjam, hogy valaki 
az országnak, habár papiron álló, de szent jogait 
oly könnyelműen emlitse föl. (Mozgás a középen.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház ! Én a tárgyhoz szó
lani nem akarok, mert elvrokonim bőven kifejtet
ték már saját véleményemet. Hanem a tisztelt mi
niszterelnök urnák egy mondására felelettel tarto
zom : a melyben t. i. azt emlité, hogy addig fog
jak jogföíadásnak nevezni, inig magunk is elhisz-
szük. E tekintetben ők sokkal előbb járnak, mert 
elhitték az alkotmány helyreállítását. 

E l n ö k : T. ház! Senki szólásra följegyezve 
nem lévén, elnökileg kijelentem, hogy az ed
digi nyilatkozatoknak értelme háromfelé ágazik: 
egyik, mely a miniszteri nyilatkozatban megnyug
vást talál és azt pártolván, annak értelmében ki
van törvényjavaslatot szerkesztetni; a másik szintén 
megnyugszik benne, de csak bizonyos föltételek I 
és magyarázatok mellett, melyek, ha az alkotandó 
törvényjavaslatban ben lesznek, azt pártolni, külön
ben ellenezni fogja ; a harmadik végre egyátalában | 
nem nyugszik meg a miniszteri előterjesztésben, ! 
és az 1861-dikiföliratokban kívánt és kijelölt utón j 
kivan haladni, és a szerint megnyugvást szerezni, j 
(Közbeszólások: A kérdés nem helyesen tétetett föl! J 
Zaj) A házszabályok szerint legelőször a napi- | 
renden levő előttünk fekvő tárgyra kell szavazni; 
vélekedésein szerint tehát a szavazás először arra 
történnék, megnyugszik-e a ház a miniszterelnök 
által beadott nyilatkozatban vagy nem ? 

B ó n i s S á m u e l : Vélekedésem szerint elnök 
ur nem tisztán fogta föl a tanácskozás eredményét. 
Én, a mint hallottam Tisza Kálmán Debreczen j 
városa képviselője kijelentését, azzal ő sem ellenke-
zik, hogy a miniszteri javaslat n}'ornán a múltra ! 
nézve óvás tétessék, a jövőre pedig a háznak joga 
töi'vénv által biztosittassék. Vélekedésem szerint ar-
ról, hogy ezen törvényjavaslat az ő kívánalmának 
megfelel-e, akkor lesz szó, mikor azon törvényja
vaslat előterjesztetik. (Helyeslé< a bal oldalon.) En te
hát tulajdonképen az ő nyilatkozatát ugy veszem, 
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mint olyant, mely akkorrareserválandó, midőn atör-
vényjavaslat előterjesztetik. (Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdéshez akarok 
szólani. Elsőben is, a mi saját indítvány ómat illeti, 
miután itt különböző nézetek merültek föl, szük
ségesnek tartottam, a házszabályok értelmében is, 
azt írásban is beadni, és épen minthogy ez által 
lehet megkülönböztetést tenni a különböző nézetek 
közt, kifejtettem ott a föltételeket, melyekkel ezen 
deputátiót megbizandónak tartom. Ismételve nem 
szándékom tehát fejtegetni azokat, ugy is csak a 
kérdéshez levén jogom szólani. A kérdés tehát ilv-
fűrmán lesz felteendő. Az igen tisztelt elnök ur 
azt mondotta, hogy mindenek előtt a napi renden 
levő tárgy fölött kell szavazni, azaz: elfogadja-e a 
ház a miniszterelnök nyilatkozatát, vagy nem ? 

E l n ö k (közbe szólva): Megnyugszik-e benne ? 
TiSZa K á l m á n : Én nem akarom mondani, 

mi lesz eredménye; de ha azt mondja a ház, hogy 
megnyugszik, még akkor semmit sem tett, mert 
azon nyilatkozatban nincs benne, hogy mit tegyen, 
hogy kit bizzon meg, vagy egj^átalában biz-e 
meg valakit e törvény alkatásával, vagy nem. 
Ha a miniszteri előterjesztésben megnyugszik, ea 
azt jelenti, hogy a miniszteri álláspontot helyesli a 
ház ; de a jövő teendőkre nézve semminemű intézke
dést nem tesz. Én így fogom föl a dolgot: a t. 
miniszterelnök ur részéről, ha jól emlékszem, de 
mindenesetre azon oldalról tétetett egy indítvány, 
hogy bizassék meg egyszerűen a koronázási hitle
vél elkészítésére kiküldött országos választmány 
azzal, hogy a lemondásokra vonatkozólag törvényt 
készitsen; ez szerintem az első kérdés. A második, 
a mit én indítványoztam, hogy bizassék meg ha-
sonlag ezen választmány, de ugy, hogy mondas
sák ki. hogy a törvénynek még a koronázás előtt 
a törvényhozás minden tényezője által el kell fo
gadtatnia, és jelöltessenek ki azon pontok, melye
ket ama törvénynek tartalmaznia kell és melyeket 
indítványomba foglaltam. A harmadik, mi itt in-
ditványoztatott, ha jól emlékszem, Halász képvi
selő társunk által, az, hogy a miniszteri előterjesz
tés és ezen egész jelentés vettessék el, és mondja 
ki a ház, hogy ragaszkodik mindazokhoz, miket 
1861-ben kifejezett. 

PulSZky Ferencz : T. ház ! Én is bátor vol
tam beadni formulázva indítványomat, és az igen 
kevésben különbözik attól, melyet Tisza Kálmán 
tagtársunk előterjesztett. Ha fölolvastatjuk mind 
a kettőt, azt hiszem, a kérdés igen egyszerűsítve 
lesz s nem lesz szükség e dolgot tovább tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k ; Ha méltóztatnak kívánni, a jegyző 
ur föl fogja olvasni az indítványokat. 

Ocsvay Ferencz jegyző (kezdi olvasni Pidsz-
ky Ferencz indítványát.) 

30 
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Káro ly i Ede gr . : T. ház ! Tisza Kálmán in
dítványa előbb adatott be : a házszabályok tehát 
azt kívánják, hogy elébb az olvastassák föl. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Tisza Kálmán előbb adta be 
nditványát: azt kell előbb fölolvasni! (Zaj.) 

Csiky Sándor : Legelőbb Madarász József 
adta be indítványát : azt kell legelőször fölolvas
ni ! (Zaj.) 

E l n ö k : Madarász József képviselő ur adta 
be először indítványát : a házszabályok értelmé
ben tehát az fog először fölolvastatni. 

Károly i Ede gr. : írásbeli indítványt Ma
darász nem adott be. (Zaj.) 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa Madarász 
József indítványát): „Határozati javaslat. A minisz
térium utasittatik, hogy az 1861-ki föliratokban 
kifejtett alkotmányos jogok biztosítása tekinteté
ből, az ott megjelölt lemondásokat Magyarország
ra nézve külön-külön kieszközölje, hogy azokat a 
magyar országgyűlés, utólagosan bár,de tárgyalhas
sa, törvénybe igtathassa , s ekképen az ország 
utólagos hozzájárulását kifejezhesse. Beadja Ma
darász József Fehérmegye sárkereszturi választó 
kerületének követe." 

R á d a y Lász ló gr. j egyző (kezdi olvasni Ti
sza KáhAn indítványát): „Bizza meg a képviselő
ház a koronázási hitlevél készítésére kinevezett 
választmányt, készítsen azonnal törvényjavaslatot, 
mely még koronázás előtt a törvényhozás minden 
tényezői által elfogadtatván, koronázás után rög
tön hitelesíttessék, mely mondja k i : 1-ször . . .a 

Bocsánatot kérek, oly rósz az írás, hogy nem tu
dom olvasni. 

Tisza Kálmán (átveszi az ivást és folytatja 
az olvasást): „1-ször, hogy ő felsége maga is beis
merte, hogy az V. Ferdinánd ő felsége és Ferencz 
Károly ő fensége lemondásának oly módon kel
lett volna történnie, a mint azt az 1861-dik évi 
föliratok mondották, hogy az országgyűlés csak, 
mert ezen nyilatkozat által megnyugtattatott arról, 
hogy ő felsége sem ragaszkodik az 1861-dik évi 
leirat azon elvéhez, mely szerint Magyarország az 
osztrák császárság tartománya lenne, állott el an
nak követelésétől , hogy az érintett lemondások 
utólagosan egyenesen Magyarországhoz intéztes
senek ; 2-szor mondja ki az országgyűlés óvását 
minden jövendőben e tényből húzható következ
tetés ellen; 3-szor határozza meg, hogy jövőben 
mi módon legyen a trónlemondás Magyarország
nak nem csak külön, de előleges értesítése és be
folyása mellett eszközlendő. Beadta június l-jén 
1867, Tisza Kálmán, Debreezen Péterfia-Gsapó-
utczakerületi képviselője/' 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Puhzky 
Ferencz indítványát): „Nyilatkoztassa ki a ház, hogy 
aminiszteri fölvilágosítást megnyugvással elfogadja, 

: s megbizza az országos választmányt, hogy ennek 
; értelmében egy részről a kir. hitlevelet elkészítse, 
; más részről oly törvényt hozzon javaslatba, mely a 
j miniszteri nyilatkozat értelmében az ország jogait 

megvédje. Pulszky Ferencz szentesvárosi képvi
selő. a (Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház határozhat, hogy melyik 
kérdésre akar előbb szavazni: a szabályok értel
mében azonban azt tartanám, hogy csakugyan 
arra kell előbb szavazni, hogy a ház az előttünk 
fekvő nyilatkozatban megnyugvást talál-e. és a 
kiküldött bizottságot a törvényjavaslat kidolgo
zására utasítja-e? Ha ez elfogadtatik, akkor a 
kérdés el van döntve; ha elesik, akkor Tisza 
Kálmán indítványa , mint az alapinditványhoz 
legközelebb álló jön a szabályok értelmében sza
vazás alá: ha az elfogadtatik, a kérdés ismét el 
van döntve: ha elesik, akkor Madarász képviselő 
indítványa jön szavazás alá. hogy t. i. a kérdés 
merőben elvettetik-e? Azonban méltóztassanak 
határozni: akarják-e, hogy a kérdéseket ily rend
ben tegyen föl? (Fölkiáltások: Az első kérdést!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Csak arra vagyok bá
tor figyelmeztetni, hogy ha csakugyan szavaznánk, 
és például a szavazásnak eredménye az lenne, hogy 
Pulszky képviselő úr indítványát tenné a ház ma
gáévá, valami kivihetetlent fogadna el: mert azon 
küldöttség országos küldöttség; ennélfogva mi azt 
magunktól nem utasíthatjuk , hanem határozatun
kat előbb a felsőházzal kell közölnünk. 

E l n ö k : Az egész ügy tárgyalása itt történt, 
itt kezdeményeztetett, s ha el lesz döntve, azután 
át fog küldetni a főrendekhez. Tehát a kérdést föl 
fogom tenni, hanem előbb méltóztassék jegyző úr 
Pulszky képviselő úr indítványát fölolvasni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a Pulszky 
Ferencz indítványai,) 

Madarász József: T. ház! A ház többsége 
határozni fog, szavaz-é vagy nem? de méltóztassék 
egyúttal figyelembe venni a házszabályok 32-dik 
szakaszát, mely azt rendeli, hogy ha bizonyos ja
vaslat dolgoztatik k i , a melyből törvény lesz — 
ezt pedig másnak nem vehetem , mint törvényja
vaslatnak — azt törvényjavaslatként kell benyúj
tani. Ha már most a koronázási hitlevelet föltevő 
bizottságba adják ki, magok jőnek ezen 32-dik sza-
kaszszal ellenkezésbe , miután minden törvényja
vaslatot, mely törvény alkotását czélozza, a házhoz 
előlegesen törvényjavaslatként kell beterjeszteni, 
és azt az osztályokhoz kell utasítani. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
32-dik szakasz erről nem is szól! 

Madarász József: De bizony szól, még pedig 
ekként: „Ha az indítvány czélja törvényt alkotni, 

j azt törvényjavaslatképen szerkesztve kell a beje-
I lentéskor benyújtani, s a törvényjavaslatok, ha a 
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ház tárgyalni kivánja, kinyomva szétosztatván a 
tagok között, minden esetben osztályülési és köz
ponti bizottmányi tárgyalásra utasitandók." Mond
hatná valaki, hogy rendkívüli esetekben bizottság
hoz is lehet utasítani; azonban én, ha ezen szakaszt 
megnézem, azt ezen bizottságokhoz útasithatónak 
csak is oly tárgyakban találom, melyekről törvény 
alkottatni nem czéloztatik. Én tehát önmaga a t, 
képviselőház bölcsesége és megbirálása alá kíván
tam ezt terjesztetni, nehogy a ház szabályaival el
lenkezésbe jó'jünk. 

P u l s z k y FerenCZ: Engedje meg a tisztelt 
ház, hogy a házszabályoknak 27-dik szakaszát föl
olvassam : „Ha a háznak ugy tetszik, az osztály
ülés elkerülésével egyenesen bizhat meg külön bi
zottságot valamely tárgy elkészítésével." 

GhjCZy K á l m á n : Én szintén csak a kér
déshez akarok szólani, és óhajtom fölvilágosítani 
azt, hogy törvényjavaslatokat is lehet előkészítés 
végett a 27-dik szakasz értelmében külön bizott
sághoz utasítani, mert a 27-dik szakasz összekötte
tésben van a szabályoknak 23-dik szakaszával, mely 
23-ik szakasz előadja, miként kell a törvényjavas
latokat az osztályokban és azután a központi bi
zottságban tárgyalni; és midőn ezen tárgyalás 
módját három vagy négy szakaszban előszámlálja, 
azután azt mondja, hogy ha a háznak úgy tetszik, 
az osztályülési tárgyalás elkerülésével egyenesen 
is bizhat meg külön bizottságot valamely tárgy 
előkészítésével. Nyilvános tehát, hogy törvényjavas
latok említtetvén az előző szakaszokban, a 27-dik 
szakasz azt foglalja magában, hogy törvényjavas
lat előkészítésével külön bizottság bizathaiik meg. 
Ha azután ezen bizottság be fogja adni ezen tör
vényjavaslatot , melyet készitett, akkor támadhat 
azon kérdés, vajon lesz-e az osztályülésnek helye 
vagy nem. Ezen kérdés tehát most idő előtti, és azt 
nem tárgyalhatjuk; hanem azt vélem, hogy külön 
bizottsághoz utasíttathatván a törvényjavaslatok 
előkészítése, utasíttathatok az országos választmány
hoz is. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Én is csak annyit akartam 
röviden mondani, a mit Grhyczy Kálmán mondott, 
és dilucidálni akartam azon példával, melyet ezen 
országgyűlés elénk szabott. Itt is küldöttünk kü
lön bizottságokat oly tárgyakra nézve, melyek tisz
tán törvényhozásra tartoznak. Ide tartozik a codi-
ficationális és a közösügyi bizottság. (Ugy van! 
Szavazzunk !) 

Elnök: E szerint, ugy látszik, a tisztelt ház 
többsége a beadott kérdésekre akar szavazni. Tehát 
Pulszky Ferencz indítványa mindenek előtt föl fog 
még egyszer olvastatni, melyre azután igennel vagy 
nemmel történik a szavazás. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Pulszky 
Ferencz indítványát). 

l E l n ö k : A kik Pulszky Ferencz indítványára 
igennel akarnak szavazni, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) Most azok, kik ellenvéleményben 
vannak, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A 
többség Pulszky Ferencz indítványát elfogadta. 

BÓniS S á m u e l : Elfogadván a többség Pulszky 
[ Ferencz képviselőnek indítványát, miszerint ezen 
i kérdésben azon bizottság, mely az inaugurale diplo-
i ma elkészítésével bízatott meg, törvényjavaslatot fog 
i készíteni, ehhez nem szólok; hanem fölszólítom a 
í házat, határozza el, hogy ezen törvényjavaslatot 
I azon bizottság egyszerre az inaugurale diplomával 
I terjeszsze a ház elé. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak Bónis képviselő úrnak 
I indítványát elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát kimon-
| dom a végzést, hogy egyszersmind az inaugurale 

diplomával fog ezen törvényjavaslat is a ház elé 
terjesztetni. (Fölkiáltások: A főrendekkel nem fog kö-

I zöltetni f) F o g ; de előbb a jegyzőkönyvet fogjuk 
I hitelesíttetni. 

A főrendektől üzenet érkezett: méltóztassék 
i bevezetni a jegyző urat. 

Rajner P á l főrend i j e g y z ő (a háznagy ál
tal bevezetve az elnöki szék elé áll) : Mélt. elnök, tisz
telt képviselőház S A magyar korona országai s ő 
felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fenforgó közös viszonyokra s azoknak kezelési 
módjára vonatkozó, a 991-dik szám alatt a tisztelt 
képviselőház által hozott és szokott módon a mélt. 
főrendekkel közölt törvényjavaslat tárgyában mai 

! napon a mélt. főrendek részéről hozott és hitelesi-
I tett határozatot van szerencsém tiszteletteljesen a 
i ház asztalára ezennel letenni. (Éljenzés.) 

Elnök: Most fölfüggesztem az ülést, mig a 
j jegyzőkönyv elkészül. (Negyedórai szünet múlva): 
| A mai jegyzőkönyv hitelesíttetni fog. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvét.) 

K á l l a y Odön: Csak azon észrevételem van, 
hogy épen a múlt napokban tartott tanácskozás 
alkalmával határoztuk el , hogy az indítványozók 

| nevei a jegyzőkönyvbe ne jőjenek. 
BÓniS S á m u e l : Nagy különbség van a kö

zött, mikor valaki Írásban adja be inditványát s 
mikor csak szóval teszi azt. Itt Madarász, Tisza és 
Pulszky Írásban adták be javaslataikat, s igy ne-
vöknek is be kell jönni. Én részemről csak szóval 
mondtam el, s azért nem vezettetik be nevem. 

Elnök: Ekként méltóztatnak elfogadni a jegy
zőkönyvet? (Helyeslés.) Tehát hitelesítettnek nyil-

| vánitom. Még ma Joannovics György jegyző át 
J fogja vinni a főrendeknek. 

Most méltóztassanak meghallgatni a méltósá-
j gos főrendek határozatát. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az átkül
dött határozatot.) 

30* 



236 CXXXH. OESZÁGOS ÜLÉS. (Jnnius 3. 1867.) 

E l n ö k : Van szerencsém jelenteni a t. háznak, 
hogy a kérvényi bizottság tagjai fölkéretnek, hogy 
e hó 4-én a képviselőház háznagyi hivatalában meg
jelenni annál inkább szíveskedjenek, mert olyan 
tárgyak vannak, melyeket előzetesen kell tárgyalni. 

KacSkoViCS IgnáCZ: Három tag hiányzik a 
kérvényi bizottságból: Faúr, Miskolczy és Fáy, 
(Közbeszólások: Miskolczy ínég nem mondott le!) 

BÓniS S á m u e l : Erre nézve a legközelebbi 
ülést választás napjául ki lehetne tűzni. 

Kudl ik I s t v á n : A házszabályok szerint min
den hónapban meg kell ujitani a kérvénybizottság 
tagjait, s igy talán valamennyi tagra be kellene 
hozni. 

E l n ö k : Tehát a legközelebbi ülésre a kérvényi 
bizottság tagjaira méltóztassanak szavazati jegyei
ket behozni. 

Az ülés végződik d. u. 6 % órakor. 

CXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 3-dikán 

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

Tárgyai : Betiiutattatnak : Farkas Elek, Török Dániel, Gull József megbizó levele ; Peley Lajos és Herteíendy György 
lemondása a képviselőségről; szolnoki választók panasza Fehér Miklós választása ellen ; Magyar-Igen város kérvénye vásári jogok 
iránt; Nemes-Déd, Kisfalud, Szakácsi és Vid lakosaié a nemesi jogok megerősítése iránt; Hajnóczy Sámuelé hivatalába való vissza
helyezése iránt; a haszonsaenvi orvosegyleté a haszonszenvi gyógymód országos fölkarolása iránt; az esztergommegyei honvédegylété 
honvédek s hátrahagyottaik ellátása iránt; Gyéres városáé jogai visszaállítása iránt. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház ha táró 
zatát a trónról történt lemondások ügyében elfogadták. A koronázási hitlevél, esküminta s a lemondásokra vonatkozó törvenyjavaslat-
elöterjesztetik s napirendre tűzetik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: JEötvÖs József ; 
b., Festetics György grn Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az illés kezdődik d. e. 11 V, ora kor. 

Elnök: Áz illés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz jegyző, a szólók neveit 
Csengery Imre jegyző ur fogja jegyezni. A múlt j 
ülés jegyzőkönyve hitelesítve levén, a beérkezett j 
irományokat fogom bemutatni. j 

Farkas Elek, Biharmegye ugrai választó ke- j 
rületének képviselője, Török Dániel. Károly-Fehér-
vár képviselője, Gull József, Segesvár város és 
kerület képviselője megbizó leveleiket beadták. 
Mind három az állandó igazoló bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Peley Lajos, Közép-Szolnokmegye zsibói vál. 
kerületének képviselője első alispánnak levén el
választva, képviselői állásáról lemond. Közép-Szol
nokmegye központi bizottsága uj választás elren
delése végett meg fog kerestetni. 

Herteíendy György, Zalamegye gróti kerü
letének képviselője hosszas betegeskedése miatt 
képviselői állásáról szintén lemond. Zalamegye 
központi bizottsága fölszólittatik uj választás esz
közlésére. 

Hevesmegye szolnoki választó kerületének 
több választója Fehér Miklós képviselői választását 

sérelmesnek panaszolván, az iránt vizsgálatot té
tetni és a választást megsemmisíttetni kéri. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Magyar-Igen királyhágóntuli mezőváros kö
zönsége a vásári jogok gyakorlatába visszahelyez-
tetését kéri eszközöltetni. 

Somogymegyébe kebelezett Nemes-Déd. Kis
falud, Szakácsi és Vid községek lakosai a még fen-
álló nemesi jogokat törvénybe igtatni és megerő
síttetni kérik. 

Hajnóczy Sámuel, Bácsmegyebeli Kiskér köz
ség evang. lelkésze, elmozdítását panaszolván, 
visszahelyeztetését kéri eszközöltetni. 

A hasonszenvi magyar orvosegylet elnöke 
Balogh Pál és az egylet titkára Szontagh Ábrahám 
az egylet nevében a hasonszenvi gyógymód orszá
gos intézkedés általi fölkarolását és előmozdítását 
kérik eszközöltetni. 

Az esztergommegyei volt honvédek egylete a 
létszám táblás kimutatásának beküldése mellett tag
jainak képesség szerint alkalmazását, a tehetetlenek 
és özvegyek nyugdíjaztatását és az árvák ellátását, 
kéri eszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

A roélt. főrendi ház jegyzője üzenetet hozott 
át a mélt. főrendek részéről. 

Apor Sándor b. főrendi jegyző (a ház-
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nagy által bevezetve, az elnöki szék elé áll): Mélt. 
elnök! t. képviselőház S A koronozási hitlevéléi-
készítésére kiküldött országos választmánynak V. 
Ferdinánd ő felsége és Ferencz Károly főherezeg 
őfenségének a trónról s illetőleg örökösödési jogról 
lemondására vonatkozólag beadott előleges jelen
tése és a t. háznak erre vonatkozó határozata kö
zöltetvén a főrendi házzal s az ott a mai napon 
tárgyaltatván: van szerencsém a főrendi ház hatá
rozatát és az erre vonatkozó 
natot a ház asztalára letenni. (Éljenzés.) 

OCSvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a főrendi 
ház határozatát.) 

E l n ö k : Ezen üzenetet az e tárgyban kikül
dött országos választmánynyal kell közölni, mely 
is azt azonnal tárgyalás alá fogván venni, szük
séges lesz az ülést egy fél órára fölfüggeszteni. 
Mielőtt azonban ez megtörténnék, Lónyay pénz
ügyminiszter ur szólani kivan. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Van szerencsém a minisztérium nevében 
azon kérést intézni a t. házhoz, hogy ha az újra meg
kezdendő ülés bevégeztetett, még mai na]3 zárt 
ülést tartani méltóztassanak, miután egy tárgyban 
előterjesztést lesz szerencsénk a házhoz beadni. | 

Elnök: Ennélfogva miután a mai teendők 
be lesznek fejezve, zárt ülés fog következni. 

Most az ülést felfüggesztem. (Félórai szünet 
> múlva): A koronázási hitlevél tárgyában kiküldött 

országos választmány előadója fog jelentést tenni. 
JoannOViCS György e lőadó (olvassa a ko

ronázási hitlevél tárgyában kiküldött országos választ
mány jelentését, a koronázási hitlevél tervezetét, az 
eskümintát és ö cs. s apóst. kir. fölségének V. Fer
dinándnak a trónról és fenséges cs. k. föherczeg 
Ferencz Károlynak a trónöröklésröl még 1848-ban 
történt lemondásával szóló törvényjavaslatot 1j. 

E l n ö k : A kihirdetett országos bizottsági je
lentés a hozzá csatolt mellékletekkel, a hitlevéllel, 
eskümintával és törvényjavaslattal együtt nyom
tatásban a t. ház tagjai közt ki fog osztatni. Mél
tóztassék a t. ház arra nézve rendelkezni, hogy a 
most kihirdetett diploma, esküminta és törvény
javaslat mikor vétessek tárgyalás alá ? (Jobb felöl: 
Holnap! Bal felöl: Szerdán! Némelyek: Ma!) 

Madarász József : T. ház! Azon kívánal
mak következtében, melyek holnap óhajtják a 
nagy fontosságú tárgyat tárgyalni , emelkedtek 
hangok, melyek szerdára kérték, sőt néhány han
got hallottam még, hogy ma. Én ugy hiszem, t. ház, 
hogy ezen tárgy az ország méltóságához, alkot
mányunk föntartásához képest oly nevezetes tárgy, 
hogy méltán hivatkozhatom, és kérhetem az ország
gyűlési többséget, sőt magát az egész képviselő-

') hksd az Irományok 99-dik számát. 

házat, hogy — abban, ha egy nap esik közbe, ugy 
sem levén a tárgyra nézve valami nagy veszélyez
tetés — ne holnap, hanem szerdán méltóztassék azt 
tárgyalni. (Zaj. Fölkiáltások: Holnap!) Nem fejez
tem még be előadásomat. Szabadságában áll a 
képviselőháznak holnapra is kitűzni. 

Tisztában vagyok én önmagammal arra nézve, 
mit fogok e tekintetben előadni • de nem lehetek 
tisztában indokolásaimmal, nem lehetek tisztában 

jegyzőkönyvi kivo- J még az összehasonlításokkal sem egy pár óra alatt, 
vajon az itt előirt hitlevél összeegyezik-e azon 
hitlevelek pontjaival, melyek az 1723-diki t. ez. 
szerint kötelezik a fejedelmet s melyekkel utódaik 
is köteleztetnek a hitlevél kiadására. Már maga 
ezen összehasonlítás időt kivan. Nem hívom föl 
a t. ház figyelmét arra , hogy midőn, nem épen 
hasonló, de mégis némileg hasonló eset fordult elő 
Mátyás és Rudolf idejében, már akkor az ország
gyűlés által 1608 okt. 26-kára volt kitűzve a ko
ronázási nap és mégis csak nov. 16-kán bírtak meg
egyezni a koronázásra nézve, és akkor is a választás 
16-kán megtörtént ugyan, de a koronázás csak 
19-kén vitetett véghez az országgyűlés által, miután 
már a közbeeső napon a nádorválasztás is meg
történt, 

A képviselőházé a jog , határozni alkotmá
nyunk ily nevezetes kérdésének áterőtetésére 
nézve. Én a magam részéről már ma határozottan 
nyilvánítom, hogyha még egyetlen nap gondolko
dási időt sem fog engedni a képviselőház, áterőte-
tésnek veszem a magam részéről (Közbeszólások: Sza
bad! Zaj), és igy kérem a képviselőházat, hogy 
tekintetbe vévén a tárgy fontosságát, és hogy egy 
napi időköz nem veszélyeztet semmit, legyenek 
szívesek a tárgyalásra szerdát határozni. (Holnap !) 

E l n ö k ; Keddről és szerdáról lévén a szó, 
méltóztassanak azok, kik holnap, az az kedden kí
vánják a tárgyalást, fölkelni. (Megtörténik.) A több
ség a holnapi nap mellett van: ennélfogva a hol
nap 10 órakor kezdendő ülésben fog az országos 
választmány jelentése tárgy altatni. Most azon kér
dést bátorkodom a t. ház elé a tárgy siettetése 
végett terjeszteni, vajon belegyezik-e a t. ház abba, 
hogy az országos választmány fölolvasott jelentése 
tudomásul vétel s kihirdetés végett még ma közöl
tessék, illetőleg a mostani ülésből a főrendi házba 
átvitessék ? (Zaj. Helyeslés. Ellenmondás.) 

G h y c z y Ká l l l lá l i: T .ház ! Árra nézve, hogy 
az országos választmánynak jelentései mikor kül
dessenek át a főrendekhez, ellenkező gyakorlat 
divatozott ezen országgyűlés alatt. Szükséges te
hát e részben bizonyos szabályokban megálla
podni. A legutolsó alkalommal, midőn ugyanazon 
országos választmány jelentését először beadta, az 
volt mondva, hogy ezen jelentés akkor küldessék 
át a főrendi házhoz, midőn majd a képviselőház 
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határozataival együtt átküldethetik. A legelső al
kalommal, midőn országos választmány e kép
viselőháznál jelentést tett, midőn t. i. a horvát 
ügyben kiküldött országos bizottság jelentését 
beadta, a ház — mint idő közben meg is néztem— 
LXX-dik ülésében azt határozta, hogy a beadott 
jelentés közöltessék a főrendekkel és azután nyo
massák ki és osztassék szét a ház tagjai közt. Azt 
hiszem ennélfogva, miután hajdan is mindig az 
országos választmányok jelentései közös ülésekben 
szoktak beadatni, most közös ülések nem tartatván, 
a dolog rendje szerint lesz, ha a főrendi tagok is, 
kik az országos bizottságban részt vettek, jelen
téseket egyszerre beadják. Természetesen önként 
követketkezik ebből, hogy a főrendek e jelentést 
tanácskozás alá nem vehetik, hanem be fogj ák 
várni, mig abban a képviselőház határozott. (Ata-
lános helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház bele
egyezik abba, hogy ez csupán kihirdetés végett 
{Fölkiáltások: Tudomás végeit!) átküldessék. Kí
vánja a t. ház, hogy ez jegyzőkönyvi kivonat 
mellett történjék, vagy a nélkül ? (A nélkül!) Tehát 
Joannovics jegyző ur át fogja vinni a jelentést. 

Tisza Lászó képviselő egy folyamodványt 
kivan a t. ház elé terjeszteni. 

Tisza Lász ló : T. ház ! Van szerencsém szab. 
Gyéres város folyamodását a t. ház asztalára letenni, 

melyben a város némi tekintetben megszorított 
autonóm jogainak visszaállítását kér i , azon sza
badságlevélnél fogva, melyet eredetileg 1610-ben 
Báthory Gábor fejedelemtől nyert, mely szabad
ságlevelét 1627-ben megerősitette Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem és később I. Lipót magyar király 
is. Midőn ezt a kérvényi bizottsághoz leendő áttétel 
végett van szerencsém a ház asztalára letenni, az 
alkotmány iránti hűségben, ahhoz való tántorit-
hatlan ragaszkodásban mindig kitűnt város e kér
vényét különösen ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : A kérvénybizottsághoz fog áttétetni. 
A tegnapelőtti ülésben a t. ház határozatilag 

méltóztatott kimondani— miként utólag értesültem 
— hogy a kérvényi bizottságba választandó tagok 
névsora a mai ülésre hozassék be. Ez meg nem 
történt. Kívánja a t. ház a szavazást a legközelebb, 
ülésben eszközölni? (Koronázás után!) Azt hiszem, 
először a most működő kérvényi bizottságnak 
kell befejezni munkálkodását, ezután le kell mon
dania, ás csak ezután volna nézetem szerint leg-
czélszerübb a kérvény bizottságot újból alakítani 

Más tárgy nem levén, következik a zárt ülé-
Fölszólitom tehát a közönséget a karzatok elha. 
gyására. 

Az ülés végződik d. u. 121/2 órakor. 

CXXXIII. ORSZÁGOS ULES 
1867. június 4-dikén 

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

Tárgyai : Keglevith Béla gr. kétheti szabadságot kap. A főrendek üzenik, hogy a nádorságra, a minisztérium alakítá
sára, a nemzetőrségre s a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatokat, úgy szintén a határőrvidék képviseletét felfüggesztő határo
zati javaslatot elfogadták. Elegyes ülés. 

A kormány részéről jelen vannak •' Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10i/i órakor. 

MllÖk : A mai jegyzőkönyvet Horváth La
jos szerkeszti, a szólókat jegyzi Csengery Imre. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

ÖCSVay FerenCZ j e g y z ő [kezdi olvasni ajim. 
3-dikai ülés jegyzökönyvét). 

BÓniS S á m u e l : A jegyzőkönyv azt mondja., 
hogy a főrendek üzenete a választmányhoz mun
kálkodásának további folytatása végett küldetik 
át. Ez nem jól van; jobb volna használat végett 
átküldeni. (Helyeslés.) 

Ocsvay FereilCZ j e g y z ő : Tehát „használat
ra* fogom kiigazitani. (Folytatja s befejezi a jegyző
könyv olvasását.) 

Elnök I Keglevich Béla gr. kétheti szabad
ságidőt kér magának adatni. Megadatik. 

A mélt. főrendek részéről üzenetek érkeztek. 
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Sztáray A n t a l gr. főrendi j e g y z ő (a ház
nagy által bevezetve, az elnöki szék elé áll): Van sze
rencsém a tegnapi főrendi ülésben elfogadott négy 
törvényjavaslatot s egy határozati javaslatot, az 
illető jegyzökönyi kivonattal együtt, tisztelettelje
sen átadni. 

E l n ö k : Azonnal föl fog olvastatni. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a főrendek 

jegyzőkönyvi kivonatát, mely szerint a főrendek a ná
dorságra, a minisztérium alakítására, a nemzetőrség
re s a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatokat, 
úgyszintén a határörvidéki képviselet fölfüggesztésére 
vonatkozó határozati javaslatot egész átalánosságban 

egyhangúlag, a részletekben pedig észrevétel nélkül el
fogadták.) 

Elnök t Örvendetes tudomásul vétetik. 
A tegnapi zárt tanácskozásban, miniszteri elő

terjesztés következtében, tudomására jutott a tanács-
kozmánynak, hogy koronaőrök választása végett 
mindkét háznak együtt kell lenni. Ez elnökileg a 
mélt. főrendekkel közöltetett, minek következtében 
a mélt. főrendek itt meg fognak jelenni. 

inig ez megtörténik, az ülést fölfüg-Addig is. 
gesztem. 

Az ülés fölfüggesztetik d. e. 10 J/3 órakor. 

I. ELEGYES ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. junitis 4 dikén 

M a j l á t h G y ö r g y és S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Az országgyűlést koronaörök választására fölhívó kir. leirat kihirdettetvén, Károlyi György gr. és id. Vay 
Miklós b. koronaőrökké választatnak. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
roveIstván, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 
Majláth G y ö r g y főrendi e lnök : Az or

szágosan egybegyűlt főrendek és képviselők köl
csönös megállapodása nyomán egy leérkezett 
kegy. királyi leirat tárgyalása elegyes ülésben 
kívántatván elintéztetni, midőn az országosan egy
begyűlt főrendeket és képviselőket tiszteletteljesen 
üdvözöljük, egyúttal kérjük a kegy. kir. leiratnak 
fölbontását és fölolvasását eszköltetni. 

Szentiványi Károly képviselőházi el
nök (fölbontja a kir. leiratot.) 

Zmeská l l Mór : Észrevételemet akarom elő
adni azon módra nézve, melylyel a koronaőrök ez 
úttal megválasztatnak. (Zaj.) Hivatva érzem ugyan
is magamat óvástétel mellett oda nyilatkozni, hogy 
ezen választási mód jövőre nézve zsinórmértékül 
ne szolgáljon a szavazatok mérlegelésénél. (Nagy 
zaj. A képviselőházi elnök csönget és szalui akar.) Bi< 
zonyára el fog jönni azon idő, midőn a törvény
hozás a regalisták voksát a képviselők szavazata 
i r á n y á b a n . . . . . . . . . (Nagy zaj.) 

S z e n t i v á n y i K á r o l y képv i se lőház i el
n ö k : Én a szólhatási jogot tisztelt úrtól megakar
tam vonni, és azért akartam fölszólalni; de a nagy 
zaj miatt nem értették, hogy szólni akarok. A tisz
telt urnák megbízó levele be van ugyan mutatva, 

de tudtommal igazolására nézve a jelentés még 
nincs beadva. 

Zmeská l l Mó r : Ezt nem tudtam. 
Horváth Lajos képv i se lőház i j e g y z ő (föl

olvassa a koronaörök választására vonatkozó kegy. 
kir. leiratot. !) 

Majláth György főrendi elnök : Az orszá
gosan egyesült főrendek és képviselők a kegy. kir. 
leiratban kijelölt állomások elsőjére nézve méltóz
tassanak alkotmányos joguk folytán szabad vá
lasztás utján azt választani, kit arra legérdeke
sebbnek hisznek. (Atalános élénk fölkiáltások: Ká
rolyi György!) Az országosan egybegyűlt főrendek 
és képviselők a magyar sz. korona őrei közül el
sővé nagykárolyi Károlyi György grófot Szat-
mármegye főispánját közfölkiáltással megválasz
tották. (Élénk éljenzés.) 

Szent ivány i K á r o l y képv i se lőház i e l
nök : Méltóztassanak a mélt. főrendek és a képvise
lőház tagjai nyilatkozni arra nézve, hogy második 
koronaőrnekkitkivánnakmegválasztani? (Atalános 
élénk fölkiáltások : Vay Miklós!) A mélt. főrendek 
és a képviselőház tagjai második koronaőrnek 
vajai Vay Miklós bárót v. b. t. tanácsost válasz
tották meg. (Éljenzés.) 

A közös ülésnek teendője be lévén fejezve, azt 
berekesztem. 

Az ülés végződik d. e. 11 V4 órakor. 

' ) Lásd az Irományok 100-dik számát. 
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FOLYTATOTT 
CXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. június 4-dikén 

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

Tárgyai: Beadatik a koronaőrök választására vonatkozó törvényjavaslat s a koronaőrök eskümintája; a koronaörök eskü
tétele a régi szokás szerint hataroztatik ; az esküminta elfogadtatik. A koronázási hitlevél, esküminta és lemondásokra vonatkozó tör
vényjavaslat tárgyaltatik u elfogadtatik. Határozatba megy, hogy ö felsége küldöttségileg kéressék föl a hitlevél aláírására s maga 
megkoronáztatására, valamint arra, hogy felséges hitvesét is engedje megkoronáztatni, mire utóbbi is küldöttségileg fölkérendő. A 
nádori teendőkkel a koronázáskor Andrássy Gyula gr. bizatik meg. A tisztelgő, a koronát szállitó, a királyi ebédi küldöttségek kine
veztetnek. Eáth Károly megbízó levele bemutattatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy Gyula 
gr.. Eötvös József b., Festetics György gr., Gorove 
István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Míkó 

Imre gr., később Wenckheim Béla 6. 
Az ülés folytatása, kezdődik d. e. 11 1/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A koronaőrök 
által leteendő eskü és erre vonatkozó törvényja
vaslat elkészítése tárgyában miniszter-elnök ur fog 
előterjesztést tenni. {Halljuk!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Napi renden levén a koronaőrök választására 
vonatkozó törvényjavaslat, és egyszersmind az 
esküforma megállapítása, van szerencsém az ezek 
iránti javaslatokat a t. ház asztalára letenni, s kérni, 
méltóztassanak azokat tárgyalás végett azonnal 
fölvenni. 

Horváth Lajos jegyző (ofoa ssa a koronaörök 
választására vonatkozó törvényjavaslatot, és a korona
örök által leteendő eskü mintáját1). 

Gliyczy K á l m á n : T. ház ! Bizonyosnak tar
tom én is részemről. hogy törvényezikket kell a 
koronaőrök megválasztásáról alkotni. De ha nem 
hibázom, ezen törvényjavaslat az eddigi szokás 
szerint sem készíttetett el a koronázás előtt, hanem 
utólag a koronázás után. Fölösleges is azt előbb 
tervezni, mert a megszentesités ú g y i s csak a koro
názás után történik. A beadott törvényjavaslat tehát 
nézetem szerint mint törvényjavaslat annak módja 
szerint rendes tárgyalás alá lesz veendő'. Egyébiránt 
a koronaőrök választása az eddigi szokás szerint 
megtörtént és azok az eskü letételére az eddigi 
szokás szerint bocsáttathatnak. Az eskü formá
jára nézve azon véleményben vagyok, hogy ez 
nem lehet más, mint az, mely a régi szokás szerint 
be van véve, melyhez, ugy hiszem, az előterjesztett 

l) Lásd az Irományok 101- és 102-dik számát. 

esküminta is alkalmaztatott. Ha ez így van szer
kesztve, nincs semmi észrevételem. E szerint a ko
ronaőrök az esküt letehetik, a törvényjavaslat pe
dig annak idején a ház által tárgyalás alá fog vé
tetni. (Helyeslés.) 

Elnök: A törvényjavaslat rendes módon lé
vén tárgyalandó, ki fog nyomatni és osztatni. A mi 
az eskü letételét illeti, kívánja-e a t. ház, hogy az 
is közös ülésben történjék és hogy holnap történ
jék-e meg? (Holnap! Még ma!) 

D e á k F e r e n c z : Hanem csalódom, a korona
őrök eskületétele mindig ő felsége és az ország
gyűlés jelenlétében történt. O felsége gyakran nem 
jelent meg,hanem helyettest nevezett ki, ki ő felségét 
személyesitette. Miniszterelnök ur kétségkívül ezt ő 
felségének fölterjeszti; ő felsége meg fogja hatá
rozni a napot, melyen vagy ő jelen lesz, vagy he
lyettest küld, és e szerint fog az eskületétel végbe 
menni. (Helyeslés.) 

Bernáth Zs igmond *. Legutolsó eskületétele 
a koronaőröknek tudtomra és jelenlétemben a po
zsonyi primási palotában történt; és én ugy hiszem, 
hogy azon ünnepélyes formaságoktól nekünk egy-
átalában nem lehet, nem is kell eltérnünk, külön
ben egyenesen anomáliába esnénk. A régi forma
ság szerint tehát a miniszterelnök ő felségének az 
ügyet előleg bejelenti, és az egész czeremonia me
netét ugy fogja rendezni, mint a régi időktől fogva 
szokásban van. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az indít
ványt ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva miniszterelnök ur 
ő felségének jelentést tesz. Méltóztassanak még az 
iránt nyilatkozni, elfogadják-e a minisztérium által 
előterjesztett és a koronaőrök által leteendő eskü
mintát? (Átalános fólkiáltás: Elfogadjuk!) Ez tehát 
a mélt. főrendekkel közöltetni fog. 

Most a koronázási hitlevél, az esküforma és le
mondásitörvényjavaslattárgyalása van napirenden. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a koronázási 
hitlevél tervezetét). 

E l n ö k : Megnyitom az e fölötti átalános tár
gyalást. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Végzetes 
perezekben, midőn az ország életének átalakulása 
oly ponthoz közelget, melynek ajövőre rendkívüli 
horderejű hatása lesz, bátor vagyok, néhány elvtár
saim nevében is, a t. országos küldöttség által be
mutatott javaslattal szemben egy határozati indít
ványt a ház asztalára letenni, a t. ház engedelmé
vel fölolvasni s indokolásra csak pár perezre a t. 
ház figyelmét fölhívni. 

(Olvassa•) „Határozati indítvány a koronázás 
elhalasztása iránt. 

„Miután törvényeink szerint a koronázás oly 
cselekvény. mely az ország és fejedelem közt 
tettleg élő alkotmány biztosítása végett kötött és a 
hitlevélben kifejezést nyert szerződést ünnepélye
sen megpecsétli: 

„miután, az 179 "/, : X és XII. és az 1848-
diki törvények ellenére, se az ország területi ép
sége, se önálló független alkotmánya nagy rész
ben mindeddig helyre nem állíttatott; sot 

„miutána javaslatba hozott hitlevélben az alkot
mány és törvények biztosítása átalánosságban 
említtetik ugyan , mindazáltal ezen biztosítás 
csak a már életbe lépett törvényekre vonatkozik, 
sőt kiválóan az ország törvényes függetlenségét 
és önállását megcsonkító közösügyi törvényja
vaslaton , ugy szintén az önállást és függetlensé
get ujabban biztosított 1848-diki többrendbeli tör
vényeknek az 179 "/, : XII t. ez. rendeletébe ütkö
ző szabadságellenes megváltoztatásán alapszik ; 

„miután a koronázás törvényes alapjául szolgá
landó hitlevél mindaddig nem is készíthető, míg 
az ország alkotmányos törvényei teljesen és tettleg 
életbe léptetve nincsenek, mivel e nélkül a hitlevél
nek , a menyiben uj törvények koronázás előtt se 
jogilag, se tettleg nem létezhetnek, koronázás előtt 
kiadandó hitlevélnek tárgya sem lenne ; 

„miután végre magát a törvényes trónörök
lési következést az 1848-diki deczember 2-án kelt 
lemondási oklevelek . mivel ezekben Magyarország
ról és társországairól, mint önálló független király
ságról való lemondás nem foglaltatik, törvénye
sen meg nem alapítják; 

„annálfogva a képviselőház, a jelen és utókor 
iránti kötelességtől áthatva, határozatilag kimondja, 
hogy a koronázás, az ország alkotmánya és törvé
nyeinek, különösen az 1848-diki törvényeknek, a 
jogfolytonosság kivánata szerint leendő teljes és 
tettleges helyreállításáig, törvényesen meg nem 
történhetik," (Fölkiáltások: Kik vannak aláírva f) Ma
darász József, Csanády Sándor, Halász Boldizsár, 
Markos István , Csiky Sándor, Vállyi János , Kál-
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, lay Ödön, Patay István, Vidaes János, Oláh Mik
lós, Deáky Lajos , Bobory Károly , Almásy Sán
dor. 

Csak pár szóval vagyok bátor a t. házat em
lékeztetni. hogy az 1741 : VIII t. ez. szerint, me
lyet a későbbi törvények megerősítettek. de 
melyre a jelen, javaslatban levő királyi hitlevél 
most nem hivatkozik, az országgyűlések a sarka
latos törvények megváltoztatása fölötti tanácskozás
ra nincsenek is jogosítva. Mondva van bár a terve
zett hitlevélben , hogy az alkotmány viszsza van 
állítva; de épen itt van a legnagyobb hiány, mert 
ezen kitétel nem egyezik meg egészen a va
lósággal. Ezen fontos pillanatokban nem kívánom 
a t. háza előbbi fölirataink tartalmára emlékeztet
ni , hanem csak egyszerűen fölkérem, méltóztas
sék a társaim nevében is az országgyűlés alatt 
folytonosan vallott elvekhez híven a ház asztalá
ra letett indítványt kegyesen elfogadni. 

E l n ö k : A t. ház határozatilag' kimondotta, 
hogy a hitlevelet ma fogda tárgyalni. Ez lévén 
tárgya mai tanácskozásunknak, méltóztassanak 
arra nézve nyilatkozni, hogy átalánosságban elf< >-
gadják-e miniszteri előterjesztvényt a részletes 
tárgyalás alapjául ? 

'Madarász József (a szószékről) : T . képvi
selőház ! Hazánk történelmi nevezetességű válsá
gának pontján, midőn a szószéket elfoglalom, meg 
fogják engedni a t. képviselőház tagjai, miként, 
rövidre szorított idő miatt, indokolhatásomban, 
ha nem lehetek oly szabatos és oly rövid, miként 
ha talán két vagy háromszor oly hosszú határidőm 
lett volna, azért iparkodni fogok mégis a t. ház 
türelmével vissza nem élve, kérni egyúttal, hogy 
tekintetbe véve, hogy ily nevezetes tárgyaknál 
épen magának a parlamentáris kormánynak van 
érdekében a. siettetést mellőzve, az illető időt a 
fontolásra megadni, és tekintetbe véve azt, hogy 
ha már két év ótai küzdelmemben politikánk vál
ságpontján megismerem a t. ház többségének kö
vetkezetességét, hogy be fogják most tetőzni a ko
ronázás által művöket, úgy megfogják engedni, 
hogy Böszörményi képviselőtársam előadása sze
rint nekünk is, kik ellenkezőleg bár velők, de el
veink mellett ép oly következetesen vívtunk, a 
politikai fordulópontnál kötelmünk az, hogy mi is 
betetőzzük indítványunkkal eddigi munkálkodá
sunkat és azt néhány perezre indokolhassuk. 

Indokolhassuk annál is inkább, mert a koro
názás bizonyára megtörténik, és e koronázás mind 
miránk , mind a képviselőházra nézve is más 
politikai állást fog maga után hozni. íme én is, és 
remélem, velem együtt rokonos elvtársaim, kik 
eddig azon politikát tartók egyedül jónak és üd
vösnek, a mely mellett majdnem négy század óta 

! a jelenlegi fejedelmi ház alatt nemzetünknek leg-
31 
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jelesebb és kiválóbb egyénei küzdöttek, és ezt 
tartjuk továbbra i s , vagyis, az önállóságnak és 
függetlenségnek azon önkormányzatát, mely kizár 
minden más idegen elemmeli közlekedést — a tisz- I 
telt ház többsége fog ugyan határozni bölcsesége 
szerint •— de a koronázás megtörténte után, me
lyet ha mi, az indítványként, a fenálló törvények 
jogos követelésével nem egyeztethetünk is meg, 
mégis más lesz a helyzet, melyet én is e képvi
selőházban elfoglalok : akkor reám nézve azon 
helyzet nyilik meg, melyben a már létező törvé
nyek ótalma alatt nem a szigorú fentartás politi
káját, hanem a reform terén és az 1848-diki, 
1790-ki törvény és az azt előző államalaptörvé
nyeinknek szerintünk egyedül üdvhozó alkot
mány szabadságos szellemében a visszaszerzés po
litikáját fogjuk követni. 

íme tehát, midőn álláspontunk változik, s mi
dőn nyilvánítom, hogy mindazokban, a mik hazám 
önálló függetlensége visszaszerzésére, vagy a hala
dás korszerű fejleményeire vezetnek, ha a miniszté
rium a képviselőházat fölhivandja, habár legpará
nyibb, de hű támogatója leendek ilynemű törekvé
seinek, és nem leszek, nemleszünk kénytelenek, mint 
valánk hazánk önálló függetlenségére nézve eddig, 
velők ellenkezőleg működni: kötelességemül isme
rem annyival inkább indokolni beadott indítvá
nyunkat. 

Indokolom tehát magam, és hiszem, velem 
érző elvtársaim politikáját i s ; és a képviselőház 
bocsásson meg , hogyha majdnem mind ugyan
azon elveket, melyek elmondattak itt, fölhozzam, 
és bocsásson meg. ha épen a t. jobboldali képvi
selőknek némely, bár legszabatosabb idézeteivel 
fogom állásunk helyességét bebizonyítani. 

Az 1861-diki képviselőházi országgyűlésnek 
második fölirata azt tartalmazza, „ha a törvények 
jogilag fönállanak, végre is kell hajtatniok, mielőtt 
tehát az országgyűlés azon törvények módosítását 
vagy bármi részben eltörlését tanácskozásainak és 
országgyűlési kölcsönös értekezleteknek tárgyává 
tehetné, mulhatlanul szükséges, hogy alkotmány
ellenes fölfüggesztésök tettleg megszüntessék." 
Már most kérdem, t. ház, nem jogos-e a mi 
felszólalásunk akkor, midőn, habár az országgyű
lés által fölfüggesztettek, igaz, de nem lőnek végre 
hajtva azon törvények, melyeknek végrehajtását 
önmaga a t. képviselőház 1861-ben követelte? 

És most azokra hivatkozván, miket Deák Fe-
renez képviselő társunk 1861-diki máj. 13-kán a 
fölirat védelmére mondott, vég szavait fölolvasom : 
„Hiszen, ha mi azt mondhatjuk önmagunk, a nem
zet és Európa előtt, hogy megtettük, a mi szabad 
volt; de alkotmányos önállásunk föláldozását kö
vetelték tőlünk, el akarták venni a nemzettől az 
adó és katona megajánlhatásáuak jogát, egy szó- ' 

val azt akarták, hogy Magyarország ne legyen 
többé önálló alkotmányos független Magyaror
szág, hanem legyen alkotmányos osztrák provin
cia, mi e föltételeket el nem fogadhattuk; s az 
országnak mint önálló országunk politikai meg-
snmmisitését alá nem Írhattuk: igazolva leszünk." 
Igaz, t. képviselők! én is azt hiszem, hogy mi elv
társaimmal igazolva leszünk, midőn mind a kül-, 
mind a hadügyre nézve ezen elvek szerint mi 
alkotmányunk helyreállítását követeljük a koro
názás előtt: mert az adó és katonaság fölötti ön
álló rendelkezés föladása országunk politikai ön
állóságának megsemmisítése. 

En azt hiszem, uraim, hogy az adó és had
ügyről való teljes és tökéletes rendelkezés oly fensé
ges jogai közé tartozik minden államnak, a miket 
még azon államok is, a melyek ezt nem bírják, 
iparkodnak megszerezni; azon államok pedig, a 
melyek ezt bírták, ha ettől megválnak, arról le
mondanak : ezt én részemről nem tarthatom más
nak, mint a nemzeti haladás és a nemzeti erköl
csiség sülyeclésének, nem nézhetem másnak, mint 
az önállás nem biztosításának. 

És ha most, nem terjeszkedve ki a t. képvi
selőknek átalában 61-ben mondottaira; de mivel 
t. miniszterelnökünk jónak látta június l-jén azt 
mondani, hogy azt tartjuk mi bűnnek ellenükben, 
hogy Európa legszabadelvtibb alkotmányát hely
reállították — nem, uraim, bár ugy volna ! h a ugy 
volna, engem találna, mint legparányibb tagját 
bár, de leghívebbet is, zászlója alatt : — ennek 
folytán a t. miniszter urnák bátor vagyok 61-
diki beszéde némely soraival igazolni állás
pontunk jogosságát és helyességét. Azok igy 
hangzanak : „Minek uj és ingatag kötelék ott, a 
hol századokon keresztül fonál ló és változhatlan 
kapocs létezik ?ís Igaz, uraim, ezt a kapcsot akar
tam én is, de a mely századokon keresztül az ön-
állás, a függetlenség biztosításával fönállott, elvtár
saimmal együtt kivívni ezen országgyűlésen. 

Mondja továbbá : „Ausztria népei afoederatio 
a birodalmi összállam egysége közt választhat
nak. E két eszme közt azon lényeges különbség 
van, hogy a feederatio a két résznek egész jogi 
állását és politikai individualitását meghagyja, 
abból semmit el nem vesz s mindenik fél a másik 
szabadságában találja biztositékát." 

Tökéletesen helyeslem miniszterelnök urnák 
61-ben mondott ezen elvét. En is akarom, hogy 
Magyarországnak mindazon önálló joga i , a me
lyeket eddig gyakorolt, meg is védessenek, fen-
tartassanak és azokból semmi el ne vétessék, mert 
csak igy van meghagyva politikai individualitása ; 
óhajtom, hogy az örökös tartományok népei is ép 
oly önállóan és szabadon gyakorolják azon jogo-
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kat, a melyek Magyarországot törvényei szerint 
megillették s illetik. 

Es tovább mondja: „Ellenben az összállam 
eszméje folytán minden egyes tartomány jogainak 
főbbjét tartozik föláldozni és pedig nem a többi 
népek, hanem egy centrális hatalom kedveért." 

Tökéletesen igazsága van ezekben is minisz
terelnök urnák. Mindaz, a mi — méltóztassék jól 
megfontolni — a mi az adó-, a mi a pénz- és kül
ügyben batároztatott e ház által, se Magyaror
szág népeinek és önálló törvényhozásának, se az 
örökös tartományok népeinek és önálló törvény
hozásának, de egy centrális hatalomnak vau föl
adva. Es ha a miniszterelnök úr 61-diki okosko
dása áll — pedig szerintem á l l—hogy az összállam 
eszméje követeli azt, hogy a centrális hatalomnak 
adassanak át azon jogok, melyeket önállóan min
den nép, legalább hazánk jogosan gyakorolt: nem 
lehet más szomorú és fájdalmas következtetést 
levonni, mint azt, hogy előbb-utóbb ezen eddig 
önállóan gyakorolt jogoknak a központi hatalomra 
való átruházása az összállamot fogja megte
remteni. 

Ez azon véleménykülönbség, a mely köztünk, 
tisztelt képviselőház, köztünk és azok között, kik 
azt hiszik, hogy javaslatukkal a haza üdvét terem
tik meg, létezik. 

Megbocsássanak azonban, hogy álláspontunk 
helyességét és jogosságát még néhány tisztelt mi
niszter urak némely megjegyzéseivel, szabatosan 
bár és röviden, indokoljam. 

Arra nézve, hogy jelesen a pénz- és had
ügynek másokkal megosztása alkotmányunk lé
nyegével tökéletesen ellenkezik, szabad legyen elő
ször is Eötvös József b. oktatási miniszter urnák azon 
szavait fölolvasnom, melyeket e részben az 1861-
ki országgyűlésen mondott (a „Napló" 150-dik lap
ján) : „Igaz, hogy a pénzügynek két felé osztása, j 
és a magyar budgetnek egészen külön kezelése, 
melyet kívánunk, bizonyos nehézségekkel jár ; de 
ezen nehézségek nem jobbak-e a közös és együt
tes bankrottnál ?" Ezt követte akkor kitörő taps 
és átalános lelkes éljenzés. (Derültség) Ezt párto
lom és vallom én most is, képviselők! magam is. 
Es miután gondolom, most nem tagadhatja minisz
ter ur, hogy a pénzügyek most nem kizárólag ke
zeltetnek, hanem közösen: lehetetlen azt nem kö
vetkeztetnem, hogy ennek következése bankrott
nál egyéb nem lehet. 

T. Lónyay pénzügyminiszterlírnak 1861-ben 
mondott némely szavait is fogom idézni. (Zaj. Do- i 
logra! Halljuk!) Azt hiszem, uraim! hogy midőn a 
t. háztól kértem, hogy álláspontom helyességét 
indokolnom engedje, akkor leginkább dologra 
való a z, midőn álláspontom jogossága bebizonyí

tására azok mondatait hozom föl, a kik most ve
lünk ellenkező nézetüek. Egyébiránt nem is 
lesz hosszú. Ezek a miniszter ur szavai 1861-ből 
(a „Napló* 167-ik lapján): „Képzelni sem lehet, 
miszerint pénzügyünk fölötti szabad rendelkezés
ről valaha lemondhassunk." (Fölkiáltás : Most is 
rendelkezhetünk!) Engedelmet kérek, a mely pénz
ügy közösen rendeztetik, ott nincs szabad, meg 
nem kötött rendelkezés. 

Bátor vagyok most Grorove miniszter urnák 
némely szavait fölidézni. Ezt monda 1861-ben 
(május 23-án) : „Azért kívánom én az előttem szó
lott képviselőtársaimmal együtt az 1848-ki törvé
nyeknek teljes helyreállítását. Szándékosan mon
dám e szót: „teljes", mert világosan ide akarom 
értetni egész terjedelmében a magyar pénz- és 
hadügyet is." No már, t. képviselőház, nem mon
dom, hogy közbejött változások a véleményt nem 
módosíthatják, és ellenkezőket is ne parancsolhas
son meggyőződés szerint a hazának java ; de ha 
én álláspontom bebizonyítására, miután én és elv
társaim most is ugyan ugy kívánjuk az 1848-ki 
törvényeknek is teljes visszaállítását, mint azt mi
niszter ur 1861-ben kívánta, fölhozom azon tényt, 
melyet akkor fölhozott az, ki most véleményem
mel ellenkező nézetben vau: akkor, ugy hiszem, 
hogy azt nekem rósz néven nem veheti. Es én 
most valósággal nem látok mást, mint az 1848-ki 
törvényeknek majdnem teljes érvénytelenítését. 
(Ellenmondások.) Ez meglehet csak az én szeren
csétlenségem , t. képviselőház; de nem tehetek róla, 
meggyőződésem. 

Es most miniszterelnök úrnak mostani mi
niszteri előterjesztése után, akarom még 1866-ban 
hirdetett azon elveit elmondani, melyek vélemé
nyemmel és meggyőződésemmel teljesen meg
egyeznek. 1866-ban igy nyilatkozott a t. minisz
terelnök úr (február 20-án) : „Minden népnek, 
melynek önérzete és hivatása van, első kötelessége 
magát és intézményeit meg-óvni idegen befolyás 
alól, és hogy ennek minden egyéb tekintetet alá 
kell rendelni." Szóról szóra aláírom miniszterel
nök úrnak 1866-ban mondott ezen szavait. De 
kérdem, t. ház! midőn az eddig nem létezett dele-
gatiók intézménye életbe lép, minden idegen befo
lyás ki van-e, vagy csak ki is lehet-e az akkor 
zárva? Továbbá azt mondja miniszterelnök úr : 
„Ha a közös szabadságokat csak nemzeti önállá-
stmk árán lehetne megvásárolni, mi is azt monda
nók, az absolutismus mint a víz lefoly, de az egy
szer elvesztett önállóság nem jön többé vissza." 
(Fölkiáltás: Visszajöhet.') Uraim! ezt miniszterel
nök ur mondotta február 20-án. Én sem mondom, 
hogy nem jöhet többé vissza; de mondom azt, a 
mit 1861-ki föliratukban zárszavakul mondot
tak: „A mit az erőszak elvesz, azt idő és köriű-

31* 
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menyek visszaadhatják; de amit a nemzet önmaga j 
fölad, tannak visszaszerzése mindig bajos.* 

Én, uraim! ismerem a nehézségeket, melyek
kel az ellenvéleménynek küzdeni kell • jól tudom, 
hogy azon útja a politikának egészen uj ; szakit 
az Magyarországnak majdnem 400 éven át köve
tett politikájával — adja Isten, legyen üdvhozó 
mint az eddigi volt — ; és mivel tudom és érzem, 
hogy hazánknak minden egyes fiára szüksége van, 
miszerint hazánk önálló alkotmányát, és alkotmá
nyos haladását és törvényeit biztosithassa a nem
zetnek : azért nem is kívánom azon tért követni, 
melyet, ugy hiszem, akarata ellenére miniszterelnök 
úr ajunius elseji ülésben, a mi meggyőződésünk 
nyilvánítása ellenében, követett: mert azt hiszem, 
nekünk nem szabad többé előidézni engednünk a 
Lipót alatti kort, midőn labanczokra és kuru-
czokra oszlott a nemzet• hanem minden gyerme
kének a haza önállóságának és alkotmányos sza
badságának zászlaja alá kell seregelnie, s azt ki- j 
szem, kötelessége ez annyival inkább mindegyi-
künknek, mert minél inkább lennénk megszakad
va ugy, mint voltak akkor, annál inkább sodor' 
tatnék hazánk azon örvénybe, melyre nézve a I 
június elsejei ülésben voltam bátor kimondani, hogy | 
alkotmányunk hajója a vihar által feléje vitetik, j 

Elmondottam , tisztelt képviselőház! azokat, j 
miket indokolásomra nézve szükségesnek tartót- | 
t am; és épen miniszterelnök úrnak ezen utóbbi 
1866-ki nyilatkozata folytán is azt hiszem, hogy 
igen is érdekében van a hazának, mind közjogi, 
mind belkormányzatát minden idegen befolyástól 
menten megtartani. 

Uraim ! azt tanultam én a történelemből, és 
azt tanítja a minden nemzetek haladásában nyil
vánult logika, hogy az önkormányzat minden nem
zeteknek azon nagy kelléke, a mely nélkül nincs 
anyagi jóllét, nincs személyes biztonság; azt tanítja, 
hogy ott, hol a nemzetben még a vagyonbiztosság 
és személyes szabadság iránt sincs a nemzet ön
magával tisztában, azon nemzetet az absolutismus 
könnyen elfojthatja; és az absolutismus legyőzésére 
legelső kellék az, hogy belássa a nemzet, hogy 
mind a vagyon fölötti rendelkezés, tehát az összes 
pénz- és adóügy, mind a személyes szabadság és 
annak megvédése azon kellékek, melyek legelő
ször juttatják a nemzetet azon tudatra, miszerint 
csak azon nemzetben van erő és hatalom, mely 
nem enged mást rendelkezni az őt megilletőkről; 
és a haladás történelme arra tanított engem, 
hogy mikor már egy nemzetnek megvan önálló 
jelleme, nem elégszik meg azzal, hogy senki ne 
rendelkezzék az övéről kívüle, de követeli azt is, 
hogy minden nemzet az őt illetőkről, minden mást 
kizárva, egyedül önmaga rendelkezhessék. Ha
zánknak is mellőzhetlen szüksége van ez önálló 

állami önkormányzatra, mert ezredév oltotta be a 
magyar nemzet keblébe az önállóság szeretetét, 
imádó kegyelettel védve és óva azt törvényeivel. 

E törvények azok, t. képviselőház, s ezek 
azon alkotmányos nézetek, a melyeket én és elvtár
saim követünk, s melyeket politikám indokolásár a 
is bátor voltam kifejteni. Mi a 48-diki és azt meg
előző törvények védelmére keltünk, szónoklataink
ban azoknak visszaszerzését követeljük ezentúl is 
a legszabadabb korlátok között. Mi azt mondjuk, 
hogy a nemzeti önállást, függetlenséget egyetlen 
nemzedéknek sincs joga szentségtelenül elveszte
getni, s minden népnek s minden hű gyermekének 
kötelessége a nstáu körülmények által elvett vagy 
föladott alkotmányos jogokat visszavívni s meg
szerezni iparkodni. E hitben hiszem én, hogy él 
nemzetem: sbár irtózatos kisebbségben vagyunké 
képviselőházban, de nemzetünk zömében bízva, bíz
va nemzetemnekkitürő jellemében, értelmes fölfo
gásában s az önálló alkotmányhoz htí ragaszkodá
sában, hiszem, hogy az 1848-dikis az ezt megelőző 
törvények visszaszerzésére fogja minden erejét 
törvényes utón is kifejteni. 

Egykor , képviselők ! mint történetíróink 
mondják, midőn Dárius meg akarta hódítani a szity-
tyákat , kiket történetírók eleinkül mondanak, s 
ön birodalmába akarta kebelezni őket: a szittyák 
nem szóltak semmit, de küldöttek neki egy „ege
ret", „békát", „madarat" s „nyilat"; s ez azt je
lentette, hogy ha Dárius nem tud ugy földbe bújni, 
mint az egér, ugy vízbe bukni, mint a béka, ugy 
légben repülni, mint a madár, meg nem szabadul
hat nyilaiktól. Én elhagyom a nyilakat, mert a 
szomszéd országokkal testvériesen kívánok élni. 
Nem hiszem ugyan, hogy az osztrák örökös tar
tományok azon természeti rendeltetésök ellen so-

1 káig küzdhetnének, mely őket a nagy német hon. 
felé gravitáltatja, s mit meggátolni nincs kilátás; de 
hiszem, hogy hazánk rendeltetése a keleti test
vérekkel egyetértés. (Zaj. Á szélső baloldalon: 
Igaz!) De bátor vagyok magamról hinni, hogy 
mig elmém ép marad, és mig szivem hazám iránti 
kötelességének meg bír nyílni: mindaddig én is — 
hacsak mindazok, kik hazánkat más birodalomba 
be akarják olvasztani, önállóságunkat, független 
állami életünket be akarják keblezni , ugy nem 
tudnak földbe bújni mintáz egér, ugy vízbe bukni 
mint a béka, ugy légben repülni mint a madár — 
én és elvtársaim és velünk nemzetünk nagy zöme 
mindig ernyedetlenül és győzelmesen fogunk küz
deni ellenök, hogy hazánkat eme beolvasztástól és 

j önálló állami életünket tőlök megmentsük. 

Bezárom beszédemet hazám leghűbb gyer-
! mekének azon költői szavaival (a szélső bal oldalhoz 
I fordulva): 
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Erőta férfiú keblébe! 
Szivünk' ne fogja csüggedés! 
Öröm ha jő, ha szenvedés : 
Egyenlőn lépjünk ellenébe. 

Szavazok hazám, Magyarország önálló füg
getlenségének megvédésére. (A szélső balon élénk 
helyeslés.) ^ 

E l n ö k : Senki sem levén többé szólásra föl
jegyezve , kérem azokat. kik az országos választ
mány által beadott koronázási hitlevél javaslatát 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni kívánják, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A t. ház töb-
sége elfogadja. Következik a pontonkinti tárgyalás. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná
zási hitlevél bevezető szakaszait, melyek egyenkint 
elfogadtatnak. Olvassa azután az 1-sö pontot.) 

Stefanidesz Henrik: Ezen pont 2-dik és 
9-dik sorában nyomtatási hiba van. (Fölkiáltások: 
Már ki van igazítva!) 

E l n ö k : A kik az első pontot változatlanul el
fogadják , méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 2-dik 
pontot.) Ezen ponthoz Borlea Zsigmond képviselő 
azon módosítványt ajánlja , hogy e szavak helyé
be : „valláskülönbségre való tekintet nélkül" té
tessék : „vallás- és nemzetiségkülönbségre való te
kintet nélkül." (Fölkiáltások: Ma,radjon a szerkezet! 

Borlea Zsigmond: T. ház! Meg vagyok 
győződve, hogy a t. ház őszintén kívánja, hogy 
a koronázás ünnepélyének az ország összes lako
sai nemzetiségi különbség nélkül egyenlően ör
vendhessenek, és minden aggodalmaik megszűnje
nek. Ámde a t. ház tudja azt is , hogy a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségeknek forró óhajtása volt és 
lesz, hogy a nemzetiségi kérdés még a koronázás 
előtt megoldassák. Sajnos azonban, hogy ehhez 
alig van kilátás. Hogy tehát némileg a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségek aggályai is eloszlassanak, 
szükségesnek látom, hogy e pont 4-dik sorában 
„a valláskülönbségre való tekintet" helyett tétes
sék „vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül ," 
annyival inkább, mert a jelen korszakban, 
melyet méltán nemzetiségi korszaknak nevezhe
tünk , az összes nemzetek nem ragaszkodnak for
róbban a valláshoz , mint magához a nemzetiség
hez. De továbbá, valamint e házban , ugy e há
zon kívül, az egész országban az egyenlőség, test
vériség és méltányosság elve van mindig kiemelve. 
Ezen elvnél fogva kérem a t. házat ezen czikk meg
változtatására. (Maradjon!) 

Zsedényi E d e : Előttem szóló tisztelt tagtár
sunk megfogja engedni, hogy megnyugtatása te
kintetéből arra figyelmeztessem, miszerint az előb
bi koronázási hitlevélnek ezen pontjában az mon
datott; „de medio regnicolarum deleetas personas 

seculares." Kik voltak törvényeink szellemében re-
gnicolák, azt t. tagtársunk jól tudja , t. i. a magyar 
korona tagjai, az az nemesek. A jelen diploma e 
helyett azt tévé: az ország lakosai kebeléből; tehát, 
akár nemes, akár nem nemes, bármely nemzetisé
gű polgárok sorából jelölhet ki ő felsége korona
őröket, s miután 1848 óta minden lakosnak s igy 
minden nemzetiségnek ugyanazon közjoga van, 
ezen átalános szabály valamely kivételes biztosí
tásra nem szorult. 

Más oka van annak, hogy a vallás különbsége 
megemlíttetik. A régi korban t. i. koronaőrök 
csak praelatusok, Ulászló óta barones seculares, 
vagy csak világi főrendek, későbben egyszerű 
nemesek is lehettek. De még a kijelöltek nemzeti
ségökre nézve szlávok és németek is voltak. P.o. 
1625-ben II Ferdinánd alatt Doczy de Nagy-Lucs-
ke és Lipcse, egy liptómegyei szláv ajkú birtokos 
választatott koronaőrnek. ^Későbben, tudjuk, vol
tak koronaőrök, kik nyelvökre nézve inkább né
metek, mint magyarok voltak, Addig azonban , t. 
1790-ig csak római katholikusok lehettek korona
őrök ; s így román vagy szerb at}'ránkfiai, ha ki 
nem jelöltettek,annak okát nem nemzetiségökben, 
de vallásukban keressék, p. o. helv. hitvallású 
atyánkfiai, bár törzsökös magyarok, 1790-igsoha 
nem is candidáltattak. Eleink akkor azt hitték, 
hogy a sz. koronát, mely apostoli király fejére 
tétetik, csakis ugyanazon hitű polgárok őrizhetik. 
Ezen hiedelemnek véget vetettek a 1790 : 26 és 27. t. 
czikkben, s így II Lipót diplomájában legelőször 
kerül elő a kérdéses kifejezés, melyre szükség nem 
volna, ha az 1848 óta ígért tökéletes egyenlőség 
s viszonosság már valóság volna, és a bevett vagy 
be nem vett vallás közti különbség meg lett volna 
szüntetve; de addig maradjon a kifejezés . annyi
val inkább. mennvivel bizonyosabb. hog-v ha-
zánknak minden nemzetisége épen ezen kifejezés
ben teljesen megnyughatik. Mert tisztelt tagtársunk 
elfogja ismerni, hogy minden nemzetiségnek fő cri-
teriuma a nyelv vagy a vallás: a nyelvre azelőtt sem 
tétetett különbség, a vallás különbsége pedig itt 
megemlíttetik; tehát a szláv és német ajkú protes
tánsokkal román vagy szerb atyánkfiai is meg
nyugvásokat lelhetik a szerkezetben. (Helyeslés?) 

W l á d A l a j o s : A szerkezetet én sem talá
lom egészen correctnek, és pedig azért, mivel nem 
hangzik egybe az e tekintetben fenálló törvény
nyel. Tudjuk, tisztelt ház , hogy hosszas küzdelem 
eredménye az, hogy a koronaőrökre vonatkozó 
törvény hozatott, mely szerint egyik katholikus, 
másik protestáns felekezetű legyen, és az meg is 
tartatott minden alkalommal, sőt ma is a két koro
naőr választásánál — habár nem bevallottan — ép 
azon szempont vezette az országgyűlést, hogy 
a két vallás képviselve legyen a koronaőrök meg-
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választásánál. De ekkor a szövegnek a törvény 
értelmében nem úgy kellene lenni, hogy „vallás-
különbségre való tekintet nélkül," hanem „a 
törvény értelmében," mert a fejedelem, midőn meg-
koronáztatik, az esküt az eddigi törvényekre 
teszi le. 

Hogy miként lesz jövőben a koronaőrök 
megválasztásáról szóló törvény alkotva, az leg
közelebb fog eldőlni, midőn a minisztérium által 
előterjesztett törvényjavaslat j ő tárgyalás alá, 
mely alkalommal magam is fogok egy indítványt 
tenni, de épen ellentétben azzal, a mit Borlea kép
viselő társunk mondott, hogy t. i. e kifejezés hasz
náltassák: ^vallásra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül." É n ugyanis azt fogom indítványozni, 
hogy e kitétel használtassák: „az országban lakó, 
törvényesen bevett vallásokra és nemzetiségekre 
való tekintettel." Ez különbség, a mit annyival is 
inkább bátorkodom kiemelni, mert köszönettel fo
gadom a minisztérium azon eljárását, hogy a ko
ronaőrök mai nap történt választása alkalmával 
mind az országban lakó különféle nemzetiségekre, 
mind a vallásokra tekintettel volt, és az általa elő
terjesztett törvényjavaslatban is kiemelte, hogy 
„az országban lakók, vallás-és nemzetiségkülönb
ségre való tekintet nélkül." 

Azonban , mint fentebb is mondám , Borlea 
képviselő társunk azon inditványát, hogy „vallás-
és nemzetiségkülönbségre való tekintet nélkül," 
majd oda módosítandónak vélem : hogy „az ország
ban levő és törvényesen bevett vallásokra és nem-
aetiségekre való tekintettel." (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Senki sem levén többé szólásra föl
jegyezve , fölkérem azokat, a kik a 2-dik pontot 
eredeti szerkezetében kívánják elfogadni, méltóz
tassanak fölállani! (Megtörténik.) A többség a 2-dik 
pontot változatlanul elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a hitlevél 3, 
4,5-dikpontját s befejezését, melyek mind egyenkint elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy ezen javaslat 
egészben még egyszer fölolvastassák, vagy fölolva
sottnak kívánja tekintetni ? (Fölkiáltások; Szavaz
zunk! Szavazzunk!) Méltóztassanak tehát azok, kik 
a koronázási hitlevelet átalánosságban ás részletei
ben elfogadni kívánják, fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik az esküminta tárgyalása. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná

zási esküniintát.) 
Vadnay LajOS: Csak a szerkezetre nézve 

van észrevételem. A hol az mondatik: „sőt a meny
nyire . . . kiterjesztjük," és később : „dicsőségére és 
öregbítésére," ezt így kellene fölcserélni: „sőt a 
mennyire lehet, öregbítjük ás kiterjesztjük -a ezu

tán pedig, ennek helyébe.* „öregbítjük" ezt kel
lene tenni: „szaporítjuk." (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Ez a megjegyzés a részletes tárgya
láshoz tortozik. Kíván valaki átalánosságban hoz
zá szólani ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) Méltóztas
sanak azok, kik akoronázási eskümintát átalánosság
ban elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. Következik a részletes tárgyalás. 

Horváth Lajos jegyző (oha ss% a korona-
zási eskümintát.) 

E l n ö k : Most méltóztassék Vadnay képvise
lő ur inditványát előadni. 

Vadnay La jos : Módosít ványomban nincs sem
mi fontosság, s így azt visszavonom. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Már most méltóztassanak azok, kik 
az eskümintát végleg elfogadják, fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

Deák Ferencz: Miután a koro názási hitleve
let és az eskümintát a t. ház megállapította, most 
mindenek előtt arról kell intézkednünk, hogy ez
zel mi történjék ? Igen természetes, hogy ezek elő
ször átküldetnek a főrendekhez; ha pedig azok is 
elfogadják, szükségesnek tartom először is, hogy, 
régi országgyűlések példájára — mert igen helye
sen jegyzé meg Bernáth Zsigmond, képviselőtár
sam és régi barátom, hogy ezeket a formákat a le
hetőségig tartsuk meg, hiszen Anglia, mely any-
nyira ragaszkodik szabadságához, a formákhoz is 
szeret ragaszkodni, de a dolog természetében is 
fekszik, s az illem ás a szokás is azt hozza magával — 
hogy az országgyűlés a koronázás előtt testületi
leg tisztelegjen ő felsége előtt. Továbbá szüksé
gesnek látnám, hogy az országgyűlés fényes kül
döttség által kérje meg ő fölségét mindenek 
előtt arra, méltóztassék magát a törvények értel
mében megkoronáztatni, megkoronáztatása előtt 
pedig ezen királyi hitlevelet, melyet az ország
gyűlés megállapított, kegyelmesen elfogadni, alá
írni és kiadni. Ugyané fényes országos küldött
ség kérje meg ő felségét arra is, kegyeskedjék 
ő felségét, a királynét is magyar királynévá 
megkoronáztatni. Ugyané küldöttség menne el 
ő felsége a császárné és királynéhoz, megkérni 
őt az ország nevében, kegyeskedjék magát meg
koronáztatni engedni. Ezek volnának a formák, 
melyeket a régi országgyűlési szokások szerint 
meg kell tartanunk. (Helyeslés.) Ezen küldött
ségek megválasztása természetesen akkor történ
hetnék, ha a főrendek visszaüzennek, hogy 
elfogadták a koronázási hitlevelet; és nem tarta
nám szükségesnek, hogy e küldöttség tagjait vá-
laszszuk,hanem, régi szokás szerint,tisztelt elnökün
ket bízhatnók meg azzal, hogy jelölje ki a bizott
ság tagjait, és a ház meg fog abban állapodni. 
(Helyeslés.) 

A második tárgy, melyre a t. ház figyelmét 
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föl akarom hivni, az, hogy a nádornak, kinek hiva
tala nincs betöltve, sőt megállapodásunk szerint a 
koronázás előtt betöltve nem is lesz, a koronázásnál 
hivatalos teendői vannak, melyeket a törvény szabott 
ki. E hivatalos teendők között legnagyobb fontos
ságú az, hogy az ország prímásával együtt ő teszi a 
koronát a fejedelem fejére. Ezt teljesítette eddig 
a nádor, és méltán képviselte az országot, mert az 
ország első választott tisztviselője volt. Most, mint
hogy a nádori hivatal üresedésben van, az a kér
dés támad, ki teljesítse a koronázásnál ezen ná
dori teendőket? Mind a dolog természete és azon 
tekintet, hogy a nádor ezeket az ország nevében 
ugy teljesíthette, mint az ország választottja, mind 
pedig a múlt idők példája, különösen az, mely 
Miksa király megkoroiiáztatásánál követtetett, 
azon véleményt támogatják, hogy e teendőt most, 
nádor nem létében, az teljesítse, kit az ország erre 
meg fog választani. Ha a t. ház eztelhatározza. ez 
•szintén hozzájárulás végett a főrendekkel lesz 
közlendő. Ha a főrendek is e nézetben lesznek, és 
határozatunkhoz, amint hiszem, hozzájárulnak, ak
kor ő felsége elé kell terjeszteni, kit választott meg 
az ország e czélra. Nem tartom szükségesnek, hogy 
-a választás vegyes ülésben történjék ; hanem azt 
hiszem, a ház megválaszthatná a maga részéről, 
a kit e magas megbizással meg akar tisztelni, üze
netben értesithetnők erről a főrendeket és fölkér-
lietnők hazzájárulás végett. (Helyeslés.) Ezen tiszt
tel gr. Andrássy Gyulát indítványozom megbí
zatni: (Aíalános éljenzés) de nem ugy, mint minisz
terelnököt, mert én ezt a hivatalhoz kötni jövőre 
sem szeretném, hanem ezt egyénileg rá ruházott 
megbízásnak kívánom tekintetni. 

Méltóztassanak ezek fölött tanácskozni. (Elfo
gadjuk!) 

BóniS S á m u e l : T. ház! Nem azokhoz szó
lok, a miket Pest belvárosa érdemes képviselője 
indítványozott, mert hiszen azokat a ház többsége 
•elfogadta; hanem arra vagyok bátor figyelmeztetni 
a házat, hogy a mai napra még van egy tárgy 
tanácskozásra kitűzve, t. i. azon törvényjavaslat, 
melynek készítésével szintén megbízta volt a ház 
az országos választmányt: most tehát, véleményem 
szerint, azt is keresztül kellene vinni a ház tanács
kozásán, és egyszerre az inaugurale diplomával 
közölni a mélt. főrendekkel. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T . ház! Ezen törvényja
vaslat megállapítását magam is óhajtom, és miután 
azon meggyőződésben vagyok, hogy az koronázás 
előtt, melynek napjául szombatot emlegetik, köny-
nyen megtörténhetik — mert semmi akadályt nem 
látok, hogy megtörténhessék — csak azon kérdést 
bátorkodom tenni, ohajtja-e a ház a szabályoknak 
szoros megtartását és a törvényjavaslatnak az 
osztályokhoz utasítását? vagy pedig, ezen törvény

javaslatot, melynek érdeme és fó tárgya úgyis ben-
foglaltatik magában a már megállapított inaugurale 
diplomában, most kívánja-e tárgyalni ? (Most!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! A mi azon kérdést 
illeti, kivánjuk-e ezen törvényjavaslatot az osz
tályokhoz utasitani vagy nem? szabályaink e 
tekintetben nem tökéletesen tiszták, hogy okvetlen 
szükséges-e oda terjeszteni oly javaslatot, mely 
külön bizottság kebeléből került ki. Nem vonom 
kétségbe, hogy ez helyesebb eljárás volna; de azt 
hiszem, ezen a kérdésen a ház már tegnap túlesett, 
miután azt a mai ülés napi rendére tűzte ki. (IIe.-
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e ezen törvényjavaslatot 
a szerint, a mint Pest belvárosa érdemes képvise
lője előterjesztete, most tárgyalni, vagy pedig az; 
osztályokhoz utasitani? (Most!) Ennélfogva min
denekelőtt a t. ház által tárgyalt és jóváhagyott ko
ronázási hitlevél és esküminta a mélt. főrendekhez 
át fog vitetni. (Egyszerre mind a hármat!) 

ManOJloviCS E m i l : Minek a hitlevelet és 
eskümintát külön fölt erjeszteni ? Egyszerre kellene 
ezt a törvényjavaslattal együtt teljesíteni. (He
lyeslés.) 

Elnök: Hiszen mind a három tárgy egy
szerre fog fölterjesztetni, s épen azért tettem a 
kérdést, hogy a törvényjavaslatot most kívánja-e 
tárgyalni a t. ház? (Most tárgyaljuk!) Jegyző úr a 
szöveget föl fogja olvasni. (Halljuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a lemon
dásokra vonatkozó törvényjavaslatot) 

Elnök". Méltóztatnak átaíánosságban elfo
gadni? (E'fogadjuk!) A t. ház a szerkezetet a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja. Következik a 
részletes tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét s 1-sö szakaszát, mely mindkettő egyen
kint elfogadtatik. Olvassa a 2-dik szakaszt.) 

S i m a y G e r g e l y : A 2-dik szakaszra nézve 
egy csekély styláris módositást bátorkodom aján
lani. E szakaszban mondatik: „káros következ
tetések ellen" ; én pedig a „káros" szót nem tartom 
helyesnek, mert az magyarázatnak lehet kitéve, 
mi káros, mi nem az? Azért ezt a kifejezést aján
lom: ,,jogi következtetések.'' (Fölkiáltások: Marad
jon a szerkezet.') 

E l n ö k : A kik a 2-dik szakaszt eredeti szer
kezetében kívánják elfogadni, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horvát i ! LajoS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 3-dik szakaszát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az egész 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Már most méltóztassanak azok, kik 



248 FOLYTATOTT CXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 4. 1867.) 

a fölolvasott törvényjavaslatot egészben elfogad
ják, fölállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ennélfogva mind a hitlevél, mind az eskü
forma, mind a törvényjavaslat el van fogdává. 

B e m á t h Z s i g m o d : Tisztelt ház! Régi és 
tisztelt barátom, Pest belvárosa érdemes követe 
vigszahivatkozott ma rám, hogy én a hajdani for- | 
mákhoz szívesen ragaszkodom ; bebizonyítom ezt 
azzal, hogy még egy régi és a nemzetnek szokásos 
formájára bátorkodom figyelmeztetni a t. házat. 
I lyen örvendetes alkalommal, kivált midőn két 
koronázandó magas személyről van szó, minden
kor azt követte az országgyűlés, s hiszem, fogja 
most is követni, hogy 8 felségöknek a szokott ho
noráriumot megajánlja. Ezek a szokot/: honorá
riumok az én tudatom szerint ugy voltak, hogy a 
koronázandó királynak, mind pedig ő felségének 
a megkoronázandó királynénak 50—50 ezer ara
nyat ajánlott föl az ország, fölajánlotta pedig az 
ország azt oly móddal, hogy annak kivetése minden
kor a kiváltságos osztályra hárittatott. Most, azt hi
szem, hogy a kiváltságok megszűnvén, egyformán 
fog a teher is elosztatni, haugyan ezt tehernek 
lehet nevezni, s azt hiszem , hogy annak közosz
tály szerint kell föl osztatni. Kérem tehát a t. kép
viselőházat, méltóztassék szerény indítványomat 
elfogadni. {Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a most tárgyaláson 
keresztülment hitlevél, eskíiforina és törvény-
czikk a mélt. főrendekhez fog átvitetni és pedig Jo-
annovies György jegyző űr által. 

Pest belvárosa t. képviselője indítványozta, 
hogy a ház testületileg tisztelegjen ő felségüknél. 
Mielőtt ez megtörténnék, a miniszterelnök úr erre 
nézve lépéseket fog tenni, s a t. háznak be fogja 
jelenteni az időt. mikor a tisztelgés megtörténhetik. 
A mi a tisztelgő' küldöttség tagjait illeti, bátor 
vagyok azon kérdést intézni a t. házhoz, méltóz-
tatik-e azt sorshúzás utján eldönteni, vagy az el
nökségre bizni a tagok javaslatba hozatalát? 
(Közbeszólások: Az elnökség javasolja a tagokat! 
Mások: Most mindjárt!) Ha tehát az elnökségre 
méltóztatik bízni, holnap leszek bátor a tagokat 
javasolni. (Közbeszólások •' Most mindjárt!) 

Deák FerenCZ: Az általam indítványba ho
zott küldöttségek tagjait az elnök tán akkor hoz
hatná javaslatba, a mikor ebbeli határozatunkra 
nézve a mélt. főrendek üzenet által hozzájárulásu
kat kijelentik. 

A mi a ma hozott többi határozatot illeti, ; 
ezekre nézve is, valamint az előbbire, a jegyző föl-
tehetné a jegyzőkönyvet, addig pedig az ülés föl
függesztethetnék. 

A fényes küldöttség tagjainak számát is meg 
kellene a háznak határozni, hogy számuk is közöl
tethessék a mélt. főrendekkel. Azt hiszem, czél-

szerü lenne, ha 40-et választanánk. (Közbeszólások: 
60 tagot! Mások: 60-at!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, azon esetre, ha a 
t. ház abban méltóztatik megállapodni, hogy az 
elnökség terjeszsze elő a tagokat, javaslatot vagyok 
bátora ház elé terjeszteni. (Helyes! Halljuk!) Ha a 
t. ház kívánja, mindazokra a bizottságokra nézve, 
melyeket Pest érdemes képviselőjemditványozott, 
az ajánlás most is megtörténhetik; az bejöhet a jegy
zőkönyvbe, és talán azután föl lehetne az ülést 
függeszteni. (Helyes! Tessék ajánlani!) Egyszer
smind, ha kívánja a t. ház, a tisztelgő küldöttség 
névsorát és a tagok számát is meg lehet határozni. 
(Helyes! Halljuk !) 

Bezerédi László: Azt hiszem, délután 
minden esetre kell ülést tartanunk, hogy a főren
dek határozatai velünk közöltessenek, különben 
nem történhetik meg holnap a tisztelgés. (Helyeslés. 

K á r o l y i Ede gr .: Talán a küldöttség szá
mát is meg kellene határozni, hogy az is a felső 
ház tudomására jutván,a főrendek tudják magokat 
mihez tartani a számot illetőleg is. (Helyes,') 

E l n ö k : Vannak még tárgyak, melyekre 
nézve határozatot kell kimondani. Pest belvárosa 
érdemes képviselője javaslatba hozta, hogy nádor 
nem létében a koronázásnál szükséges nádori teen
dőkkel Andrássy Gyula gr. ugy mint képviselő 
hatalmaztassék meg. (Helyeslés.) 

Káro ly i Ede gr . : Nem is mint képviselő, 
hanem mint magán egyén, kiben a közvélemény 
öszpontosúlt. 

BÓnis S á m u e l : Mint a nemzetnek e czélra 
választottja. 

E l n ö k : Andrássy Gyula gr. tehát a koro
názásnál, mint a nádori teendők teljesítésére meg
választott fogja a nádori kötelességeket teljesíteni. 
Ez a mélt. főrendekkel hozzájárulás végett szintén 
közöltetni fog. 

Következik Bernáth Zsigmond képviselő úr 
előterjesztése a koronázási honoráriumra nézve, ö 
javaslatba hozta, hogy mind ő felsége a királynak, 
mind ő felsége a királynénak 50—50 ezer darab 
arany adassék, de ne ugy, mint annak előtte, a 
nemesség részéről, hanem az országos pénztárból; 
ezt elfogadta a t. ház; ez tehát szintén közöltetni 
fog a mélt. főrendekkel; a minisztérium pedig föl-
hatalmaztatlk, hogy erre nézve intézkedjék. 

K á r o l y i Ede gr.*. T. ház! E kifejezést: 
„fölhatalmaztatik", nem találom helyesnek; hanem 
kötelességévé tétetik az ország akaratját teljesíteni. 

G h y e z y K á l m á n : Megbizatik ! (Helyeslés.) 
E l n ö k : Tehát a minisztérium megbizatik az 

illető intézkedésekkel. 
Deák FerenCZ: Hogy a minisztérium ez ösz-

szeget kifizesse és beszedje, az majd később törvény
ben fog kimondatni, és pedig a koronázás után. A 
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törvénybe soha se megy be az ország által föl
ajánlott összeg ; a törvény csak azt mondja: „suae 
majestati regiae honorárium offertur." Majd a tör
vény tárgyalásánál megvitatjuk. mi kifejezést 
használjunk e kivetésre nézve. A miniszter úr csak 
szerezze meg a pénzt. (Derültség.) 

Elnök : A koronázási hitlevél átadásával, az 
annak készítésével megbízott 24 tagon kívül, még 
következő képviselő urak volnának megbízhatók: 
Jankovlch Antal, Károlyi Ede gr., Kovách László, 
id. és ifj. Zichy József gr., Lovassy Ferencz, ifj. 
Budics József b., Semsey Albert, Széchenyi Béla 
gr., Vay Béla b. . Ándreánszky Boldizsár, Geduly 
Lajos, Szirmay Géza, Reviczky István, Tolnay 
Károly, Damaszkin János, Gozsdu Manó, Manoj-
lovics Emil, Wlád Alajos, Véghső Gellért és Mo-
csonyi Antal. (Helyeslés.) E küldöttség teendője 
lesz: megkér ni ő felségét, hogy magát meg
koronáztassa, továbbá megkérni ő felségét, hogy 
engedje meg- ö' felségének a királynénak megko-
ronáztatását; erre ő fölségét a királynét is meg
kérni; megkérni ő fölségét, hogy a királyi hitlevelet 
fogadja el. Végre a küldöttség teendői közé fog 
tartozni a hitlevél visszahozatala. 

Deák FerenCZ: Ezen küldöttség teendője 
lesz mindazon megkéréseket teljesíteni, t. i. a coro-
nationalis diplomát ő fölsége elé terjeszteni; meg
kérni, hogy azt még a koronázás előtt méltóztassék 
fontolóra venni, elíogadni, aláírni és kiadni, ö föl
sége fogja azután meghatározni, mikor adja azt ki; 
és valószínűleg a miniszterelnök úr által fogja 
tudatni, mikor és hogyan kívánja azt átadatni. 
Meglehet, hogy ő fölsége ide fogja küldeni, az 
országgyűléshez; meglehet, hogy a miniszterelnök 
úr arról fog bennünket tudósitni. hogy küldjünk 
ő felségéhez küldöttséget; meglehet, ő felsége azt 
fogja akarni, hogy in pleno adja át. De mindennek 
ne praeoccupáljunk. Ha ő "fölsége küldöttség által 
kívánja átküldetni, természetesen az átadással meg
bízott küldöttség által fogjuk ezt teljesíttetni. 

E l n ö k : Tehát az utolsó pont kimarad. 
Épen most esett értésemre, és ezt kötelessé

gemnek tartom a háznak bejelenteni, hogy t. i. ő 
felsége ezen küldöttséget holnap d. u. 5 órakor 
fogja elfogadni. 

Jekelfalnssy Lajos: Ezen küldöttséghez a 
ház tisztelt elnökét is kérem soroztaim. (Helyes!) 

A p p o n y i G y ö r g y g r . : Meglehet, figyelme
met elkerülte, midőn a nevek fölolvastattak mélyen 
tisztelt elnökünk által ; hanem én a küldöttséget a 
koronázásnál oly véghetlen fontosnak és ünnepé
lyesnek tartom, hogy részemről azt hiszem, igen 
tisztelt elnökünket megkérjük, hogy ezen küldött
ség élére álljon. 

E l n ö k : Ha méltóztatik pa r ancsolni, én igen 
szívesen fogom teljesíteni a t. h 4 z parancsát. 

KÉPVISELŐ H, NAPLÓ 186V, ív. 

Azonkívül kell még küldöttségről gondos
kodni, mely a koronát át fogja szállítani, mire nézve, 
ha a t. ház kívánja, a következő t. képviselő ura
kat vagyok bátor ajánlani. A koronát viszik : Bá
nó József, Inkey József, Vojnics Barnabás, Dózsa 
Dániel. A korona átvitele alkalmával a koronát 
kisérik : Ivánka Imre, Rónay Lajos. Szitányi Ber
nát, Kovách László, Joannovics György és Zichy 
Jenő gr. (Helyeslés.) 

Régi bevett szokás szerint a királyi ebédnél 
a koronázás alatt szoktak mind az alsó, mind a 
felsőház részéről megjelenni. Erre nézve, ha kí
vánja a t. ház, szintén fogok ajánlatot tenni. Ezen 
küldöttség tagjai lennének : Szirmay Pál, Bencsik 
György, Trauschenfels Emil, Tóth Vilmos, Voj*-
nics Lukács és Stefanidesz Henrik. (Helyeslés.) 

A domb előtt, hol a kardvágás fog történni, 
miután a helyiség meg nem engedi, de a körül
mények is olyanok, hogy lehetetlen, hogy az 
egész ház ott megjelenjék; azonban ez is kiegé-
szitő része a koronázásnak : ha a t. ház u e v ki-
vánja. talán küldöttség által fog képviseltetni ? 

Deák FerenCZ: A koronázást, ugy annak 
mindennemű solemnitását az egész országgyűlés s 
általaaz egész ország teljesiti,ugy hogy ott a népnek, 
mindenkinek, a ki oda fér, helye van. Ne is indít
sunk tehát oda küldöttséget, mert ennek okát nem 
látom; hanem mindenki fog ott megjelenni, a ki 
helyet talál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen küldöttség tehát elmarad. 
Most nincs egyéb hátra, mint a jegyzőkönyv 

fölvétele, miért is az ülést rövid időre felfüggesz
tem. (Negyedórái szünet.) 

Horváth Lajos jegyző: Az egész jegyző
könyv még nem kész; csak azon pontjait fogom föl
olvasni, melyek a mélt. főrendekkel közlendők. 
(Olvassa a jegyzőkönyvnek a koronázási hitlevélre, es" 
kümintára s lemondási törvényjavaslatra, a korona
örök eskümintájára, végül a, különféle küldöttségekre, 
vonatkozó pontjait.) 

Ivánka I m r e : E kifejezést : „fényes kül
döttség," nem tartom korszerűnek, s ezzel kérem 
pótoltatni: „számos tagból álló küldöttség." (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző: E szerint igazítom 
ki. (Olvassa azon pontot, mely szerint a nádori hiva
tal teendőivel a, koronázásnál a képviselőház Andrássy 
Gyula grófot mint az ország választottját hízza meg.) 

Gliyezy K á l m á n : E kifejezést : „a képvi
selőház bizza meg," nem tartom helyesnek, mert 
az ország bizza meg, és a főrendeknek ehhez még 
hozzá kell járulniok. Tehát ezt ugy kell kifejezni, 
hogy a képviselőháza maga részérőlkivánja meg-

j bízni, azon föltevés mellett, hogy a főrendek hoz-
| zá járulnak. (Helyeslés.) 
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Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná
zási ajándékra vonatkozó pontot.) 

Ghyczy K á l m á n : Nem tartom helyesnek a 
jegyzőkönyv azon kifejezését, mely szerint „az 
összeget adó utján kell beszedetni." 

BÓnis S á m u e l : Mégis annyit ki kellene 
tenni : „mely az ország minden lakosa által fog 
födöztetni", mert ezelőtt e költséget csak a nemes
ség viselte. 

D e á k F e r e n c z : Én is azt hiszem, hogy mi
kor ajándékozunk valakinek valamit, nem helyes 
kitenni, mi módon szerezzük azt be. Egyszerűen 
csak azt kell mondani : „ő felsége a királynak 
is 50 ezer aranyat, ő felsége a királynénak is 50 
ezer aranyat ajánlanak föl." Hogy miképen szed
jük be, nem kell kitenni, de igenis meg kell em-

liteni, hogy a megajánlás az összes nép nevében 
történt. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a kiigazí
tott jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Meglehet, hogy délután a főrendek
től üzenetek fognak átküldetni : azért 5 órakor 
ülést kell tartanunk. 

Még néhány igazolási kérdést kell elintéz
nünk, s e czélra holnap d. e. 11 órakor tartunk 
ülést. 

Végül még jelentem a t. háznak, hogy 
Ráth Károly, Pest Józsefvárosa képviselője beadta 
megbízó levelét. Áttétetik az állán dó igazoló bí
zottsághoz. 

Az ülés végződik d. u. 1)) órakor. 

CXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 4-dikén 

D ó s a E l e k e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Elbatároztatik, hogy a lemondásokra vonatkozó törvényjavaslat küldessék át a főrendekhez s ezek azólittas-
sanak föl annak a koronázási hitlevéllel együtt tárgyalására. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 5 órakor. 

E l n ö k : T. ház ! A mai ülés jegyzőkönyvét 
Oesvay Ferencz jegyző úr fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit jegyezni fogja Csengery Imre 
jegyző ur 

Azt gondolom, legelőbb a ma délelőtti ülés 
jegyzőkönyvének egy részét kell fölolvasni, mi
vel az még hitelesítve nem volt. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a délelőtti 
ülés jegyzökönyvének még nem hitelesített pontjait.) 

E l n ö k : Nincs észrevételük? (Nincs!) Ennél
fogva a jegyzőkönyv hitelesítetett. 

Tisza K á l m á n : A mai napon azon nézet 
merült volt föl—gondolom, mindnyájan emlékeznek 
— a tisztelt ház kebelében, valamint eredetileg is 
u g y történt a megállapodás, hogy a trónlemon
dásra vonatkozó törvényjavaslat a koronázási hit
levéllel egyidejűleg tárgy altassák, és a tárgyalás 
u g y vezettessék, hogy arra nézve az országos 
megállapodás még koronázás előtt létre jöhessen. 
Ezen határozatnak elég nem tétetett: mert a mai 

napon, habár el lőn is fogadva e törvényjavaslat, 
mielőtt az ülés a jegyzőkönyv elkészítése végett 
fölfüggesztetett, ez csak most hitelesíttetett és a 
mélt. főrendekhez át nem küldetett. Én részemről 
egyenesen kimondom, hogy ezen eljárást helyte
lennek tartom; de egyúttal fölkérem az elnökséget, 
méltóztassék ezennel ugy intézkedni, hogy ha 
azonnal nem tétetnék elég a ház végzésének, an
nak még elég tétessék, és a mélt. főrendek szorít
tassanak föl, hogy a holnapi napon azt a törvény
javaslatot tárgyalják. 

Horváth Lajos jegyző: T. ház! Ennek 
oka csak az idő rövidsége volt : mert 4 óráig má
solták az írnokok, mégsem készültek el. 

E l n ö k : Tehát a t. ház kimondja, hogy miu
tán ugy, mint megállapítva volt, e törvényjavas
lat az itt kifejtett akadály miatt a fölsőházhoz át 
nem küldethetett, küldessék át tehát, hogy a hol
napi ülésben tárgyaltathassék. 

TiSZa K á l m á n ; A végzésre bátor vagyok 
kimondani : nem szeretném, hogy a jegyzőkönyv
be jöjjön azon akadály, melyet a jegyző ur kinyi
latkoztatott, mert nem tartanám helyesnek, hogy az 
idő rövid ségét a ház indokul elfogadja; inkább 
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Mvánom, hogy a felsőház elnöksége szólittassék föl, határozatot a főrendek, vagy nem. Ha hoztak ha-
hogy, az hozzá átküldetvén, a végett tartson ülést, tározatot, akkor természetes dolog, hogy azt hite-
hogy a tárgyalás megtörténjék. lesitették is, mielőtt ide küldetnék; az tehát nem 

, E l n ö k : Tehát Joannovies jegyző ur át fog foroghat fen, hogy a jegyző nincs készen. Ha pedig 
küldetni, és föl fog kéretni a főrendi ház elnöke, I nem hoztak határozatot, nincs mire várakoznunk, 
hogy e tárgy fölötti határozatát még holnap küld- ! Szerintem elég, ha annak végére járunk, van-e itt 
je át. | felsőházi jegyző, s ha nincs, halászszák a dolgot 

ü g y vagyok értesülve, a főrendi ház jegy- j holnapra, 
zője megérkezett, hogy közölje a mai nap átkül- j E l n ö k : Epén most értesülök a felől, hogy a 
döttekre hozott határozatát a főrendeknek. Ha jól i felsőház határozatát még nem hitelesítette, s csak 
értesültem, meg fog jelenni. ! holnap fogja azt tenni, egyidejűleg holnap küld-

K o v á c h L á s z l ó : Jó volna tán az ülést föl- i vén azt hozzánk. Tehát még egyszer kérdem, ki
függeszteni, mert a felsőházi jegyző ur valószinü- j vánja-e a t. ház az ülést néhány igazolási kérdés 
leg még nincs készen a jegyzőkönyv szerkeszté- I végett tovább folytatni, vagy eloszlatni ? (Nem va
séve]. \ gyünk kellő számmal!) Miután nincs kellő számmal 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy az ülést I a ház, itt pedig tanácskozni s határozni kell. még 
negyedórára fölfüggeszszem. vagy tán hajlandó j pedig igazolási ügyben, nehogy valami kifogásra 
volna néhány igazolási ügy előterjesztését meg- j alkalom szolgáltassák, az ülést eloszlatom. 
halig atni'? (Holnap!) r ' ' Holnap 11 órakor méltóztassanak ineg-

BÓniS S á m u e l : Én nem tartom szükséges- jelenni. 
nek az ülést fölfüggeszteni : mert vagy hoztak Az ülés végződik d. u. 5 J/, órakor. 

CXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 5-dikén 

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

T á r g j a i : Bemutatf&tik G-örgei Géza megbízó levele. Farkas Elek, Zmesk&ll Mór. Röscr Miklós, Sigray Fülöp gr. sé 
Töröli Dániel föltéteseii igazoltatnak s az osztályokba soroztainak. A főrendek üzenik, hogy a koronaőrök esküjére, a koronázási 
thitlevélre s esküre, az országgyűlésnek ö felségénél való tisztelgésére, a kettős koronázás kikérésére, a koronázási bitlevél 6 eskü 
cf ogadtatásá ra, Andrássy Gyula grófnak a nádori teendőkkel megbízására e a koronázási ajándékra vonatkozó képviselőházi hatá
rozatokat, valamint a trónlemondásokra vonatkozó törvényjavaslatot elfogadták s a több rendbeli országos küldöttségekbe az illető 
tagokat a magok részéről megválasztották. Á főher,zegek üdvözlésére küldöttség neveztetik. 

4̂ kormány részéről Lónyay Menyhért van jelen, j igazoló bizottság jelentését, mely szerint Farkas Elek, 
I Biharmegye ugrai választó kerületének képviselője a 

Az ülés kezdődik d. e, 11 V. órakor. I 30 napi határidő föntartása mellett igazolandó. He~ 
I lyeslés.) 

E l n ö k : Az ülést megnyitom, a mai jegyző- I E l n ö k : Farkas Elek képviselő föltételesen 
könyvet Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani ! igazoltatik. 
kívánók neveit "pedig Horváth Lajos jegyző. A l Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó 
tegnapesti ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. I igazoló bizottság jelentését, mely szerint Zmeskáll Mór, 

OCSVay Eérencz j e g y z ő (olvassa a június ? Árvamegye alsókubíni választó kerülete, képviselője 
4-dikén délután tartott ülés jegyzökönyvét). j a 30 napi határidő föntartása mellett igazolandó. 

E l n ö k : A lőcsei választó kerület képviselője j Helyeslés.) 
Görgei Gréza megbizó levelét mutatja be. Áttéte- \ E l n ö k : Zmeskáll Mór képviselő föltételesen 
tik az állandó igazoló bizottsághoz. i igazoltatik. 

Lázár Dénes az állandó igazoló bizottság ré- ! L á z á r Dénes e lőadó (olvassa az állandó 
széről fog jelentést tenni. ] igazoló bizottság jelentését, mely szerint Röser Miklós, 

Lázár Dénes e lőadó (olsassa az állandó | Torontálmegye Ütteti választó kerülete képviselője a 30 
32* 
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napi határidő fentartásaa mellett igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Rőser Miklós képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó {olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely szerint Sigray Fülöp 
gr., Vasmegyemuraszombati választó kerülete képviselője 
a 30 napi határidő föntartása mellett igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Sigray Fülöp gr. képviselő föltéte
lesen igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó {olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely szerint Török Dániel, 
Károly-Fehérvár városa képviselője a 80 napi határ
idő föntartása mellett igazolandó. Helyeslés) 

E l n ö k : Török Dániel képviselő föltételesen 
igazoltatik. 

Ezen képviselő urak mindjárt be is osztathat
nak az osztályokba. A Vll-dik osztálynál marad
tunk el. Következik a VIH-dik osztály. Tehát a 
VHI-dik osztályba jön Farkas Elek, a IX-dik 
osztályba Sigray Fülöp gróf, az I. osztályba Zmes-
káll Mór, a II-dik osztályba Török Dániel, 
végre a III-dikba Rőser Miklós. 

A mélt. főrendek részéről több üzenet fog 
megérkezni, hanem tudtommal a főrendek jegyzője 
még nincs itt; annak megérkeztéig fölfüggesztem 
az ülést. 

(Másfél órai szünet múlva:) 
Méltóztassanak heíyöket elfoglalni, az ülést 

megnyitom. A mélt. főrendek részéről Majthényi 
László b. jegyző ur fog üzenetet hozni. 

Majthényi Lász ló b. főrendi j e g y z ő (a ház
nagy által bevezetve, az elnöki szék elé áll): Mélt. el
nök ! igen tisztelt ház ! A mélt. főrendek több 
rendbeli törvényjavaslatokat és határozati javasla
tokat, melyeket a t. ház tegnap és ma közölni mél
tóztatott, s melyeknek egyike a koronaőrök ál
tal leteendő eskü mintájára, egy másik a koronázá
si hitlevélre és a királyi koronázás alkalmával le
teendő eskü mintájára vonatkozik; továbbá azon ha
tározatot, mely az országgyűlésnek azon kívánsá
gát tárgyazza, hogy az testületileg óhajt ő felségé
nél tisztelkedni; továbbá azon határozatot, hogy 
országos küldöttség által illő alázattal kéressék 
meg ő fölsége, hogy magát hovaeló'bb megkoro
náztatni méltóztassék, azt megelőzőleg pedig a ki
rályi hitlevelet elfogadni, helyben hagyni, aláirni 
és ünnepélyes alakban kiadni, és arra a szokásos 
hitet a kidolgozott esküforma szerint letenni ke
gyeskedjék ; hogy továbbá ő fölsége a nemzet 
óhajtásához képest a császárné és királyné ő fel
ségét Magyarország és társországainak királyné
jává megkoronáztatni kegyeskedjék, ő felsége a 
császárné és királyné pedig a nemzetnek ezen óha
jába bele nyagodni méltóztassék; hogy továbbá a 

j a nádori hivatalnak üresedésben léte folytán a n á -
j dóri törvényszerű teendőkkel a koronázás alkal
mával, mint az ország választottja, nem pedig hi
vatalos minőségében, Andrássy Gyula gr. minisz
terelnök ő nagyméltósága bizassék meg; hogy to
vábbá, az összes nép nevében, koronázási ajándé
kul ő felségének a megkoronázandó királynak 
50 ezer, ő felsége a királynénak pedig szintén 50 
ezer arany ajáltassék föl; elvégre V. Ferdinánd 
király őfelségének és Ferencz Károly főhg ő fen
ségének a trónról, illetőleg a trónhoz való jogról tör
tént lemondására vonatkozó törvényjavaslatot tár
gyalás alá vévén: van szerencsém a mélt. főren
deknek mind ezen tárgyakban keletkezett határo
zatait tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot, és egy
szersmind azon jegyzőkönyvi kivonatot is, mely 
a koronázás alkalmával működendő több rendbeli 
küldöttségek névsorát tartalmazza, méltóságodnak 
tiszteletteljesen átnyújtani. (Éljenzés.) 

E l n ö k : E határozatok azonnal ki f ognak 
hirdettetni. 

Ocsvay Eerencz jegyző (olvassa az átkül-
küldött jegyzőkönyvi kivonatokat.) 

E l n ö k : örömmel vette a ház a mélt. főren
dek részéről a képviselőház által átküldött üzene
teknek s törvényjavaslatoknak történt elfogadását. 

Az illemmel s bevett szokással megegyező, 
hogy, főképen ily ünnepélyes alkalommal, mint a 
koronázás, a cs. és k. ház tagjainak tiszteletét te
gye meg mind a két ház; annálfogva a t. ház aka
ratának hozzájárulásával bátor vagyok erre néz
ve küldöttséget ajánlani. (Helyeslés.) A küldöttség 
tagjai leimének: Horváth Antal, Miske Imre b., 
Mocsonyi Sándor, Sigray Fülöp gr., Thúry Ger
gely, Domokos László, Botka Mihály, Szász Ká
roly, Nagy Ignáez, Molnár Pál, Huszár István, 
Ivánka Zsigmond, Öpitz Sándor, Vecsey Oláh 
Károly, Ambrózy Lajos b., Kuba János, Kudlik 
István, Dimitrievics Milos, Mihályi Péter, Perczel 
Béla, Karácsonyi Ferencz, Wodiáner Béla b., Kar
dos Kálmán. (Helyeslés.) Ez is közöltetni fog a 
mél. főrendekkel. 

A koronázási hitlevél átadásával megbizott 
küldöttség t. tagjait kérem, méltóztassanak ma egy 
negyed ötre a belügyminisztérium helyiségében 
megjelenni, a hol primás ő eminentiája föl fogja 
olvasni a mondandó beszédeket. O felsége 5 óra
kor fogadja a küldöttséget. 

Egyszersmind kérem a t. házat, hogy mivel 
holnap hihetőleg szükséges lesz ülést tartani, mél
tóztassanak d. e. 10 órakor díszruhában megje
lenni, hogy innen a ház mindjárt átmehessen Bu
dára, hol ő felsége a ház tagjait 12 órakor fogja 
elfogadni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést föloszlatom. 
\ Az ülés végződik délután 11/i órakor. 
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CXXXVL ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 6-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: Kihirdettetik a koronaörök választását megerősítő kegy. kir. leirat. Bemutattatik Kadics Ákos megbizó levele 
ugyanő íoltéteaen igazoltatik s küldöttségbe neveztetik. A pénz-szórásra küldöttség neveztetik. Batthyány G-éza gr. lemond ;i kép
viselőségről. A ház tisztelkedni megy ő felségének. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 
József h., Gorove Ltváti, Horvát Boldizsár. Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Andrássy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom, A jegyző
könyvet fogja vezetni Horváth Lajos, a szólani 
kívánókat Ocsvay Ferencz jegyzi. Mindenekelőtt 
a tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a június 
5-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : 0 fölségének egy kegy. kir. leirata 
érkezett, mely ki fog hirdettetni s kihirdetés után 
hasonló ezélból vissza fog küldetni a mélt. főren
dekhez. 

H o r v á t h LajoS j e g y z ő (olvassa a korona
örök megválasztását megerősítő kegy. kir. leiratot1). 

Elnök: Van szerencsém bemutatni Fiume 
városa és kerülete eyyhangulag elválasztott kép
viselőjének , Radics Ákosnak megbízó levelét. 
(Hoszszas éljenzés.) Intézkedtem egyszersmind arra 
nézve, hogy e megbizó levél az állandó igazolási 
bizottság részéről már előzetesen tárgyalás alá 
vétetvén, Királyi Pál előadó úr e részbeli jelentését 
már a mai ülésben megtehesse. {Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az igazoló) bi
zottságnak jelentését, mely L'adics Ákost a szabály
szerű 30 nap fentartása mellett igazolandónak véle
ményezi. Helyeslés) 

E l n ö k : Radics Ákos úr, Fiume városa és 
kerülete képviselője, a szokott 30 nap fentartása 
mellett ideiglen igazoltatik. 

A t. ház beleegyezésével bátor vagyok aján
lani, hogy — miután azon küldöttség, mely meg 
fogja kérni ő felségét a királyt, hogy ő felsége a 
királyné megkoronáztatását is megengedni mél
tóztassék, és egyszersmind meg fogja kérni ő fel
ségét a királynét, hogy koronáztatásába méltóz-

') Lásd az Irományok 102-dik ázásait. 

tassék beleegyezni, kiküldetése ezen utóbbi részét 
ma lesz teljesítendő — bátor vagyok tehát aján
lani, hogy ezen küldöttséghez Radics Ákos k ép-
viselő iír is csatlakozzék. (Atalános helyeslés.) 

Régi szokás szerint a pénz-szórásnál, a koro
názás alkalmával, a képviselő urak közül is kettő
nek jelen kellvén lenni, ezen functióra bátor 
vagyok Stoll Károly és Tulbás János képviselő 
urakat ajánlani. Ez a mélt. főrendekkel is közlendő 
lévén, az illető üzenetet Joannovics jegyző úr 
fogja oda átvinni. 

Batthyány Gréza gr. családi körülményei miatt 
képviselői állásáról lemondván, az illető központi 
bizottság tij választás eszközlésére fog fölhivatni. 

Ugy vagyok értesülve, hogy ez ülésben még 
a miniszterelnök úrnak lesz előterjesztése. Mig ő 
megérkezik, az ülést fölfüggesztem, még csak azt 
jelentvén a t. háznak, hogy azon küldöttség, mely 
a császári királyi ház tagjainál lesz tisztelkedendő, 
holnap 11 órakor fog a budai várpalotában elfo
gadtatni. (Otpercznyi szünet múlva:) Az ülést foly
tatjuk. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Fo
gadja a t. ház legőszintébb és legmélyebb hálám 
kifejezését azon fölötte nagy kitüntetésért, melyben 
határozata által részesített, midőn a koronázásnál 
a betöltetlen nádori hivatal'teendőit rám, mint az 
országgyűlés választottjára méltóztatott bízni. 
(Éljenzés.) 

Óhajtottam volna, hogy a t. ház erre nálam 
méltóbbat méltóztatott volna választani; azonban 
a t. ház választása rám nézve oly parancsolat, mely 
előtt csak a legmélyebb hálával kell meghajolnom. 

Teljes reményem az, hogy azon nagy tör
téneti tény, melynél szerencsém lesz a t. házat és 
az országgyűlést némileg képviselni, a messze utó
korra fogja kiterjeszteni jótékony hatását. 

A mi engem illet, a betöltetlen nagyfontos
ságú nádori hivatalnak egy perczig sem fogad
hatnám el fényét, hanem csak kötelességét, és 
azért ezen választás által is érzem, hogy kétsze-
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résen kötelességemmé lett az, a mi által a t. ház 
bizalmának megfelelhetek : hűség a király és hű
ség az alkotmány iránt. (Hosszas, éljenzés.) 

E l n ö k : A pénzszóráshoz a t. ház részéről 
pénzügyminiszter úr mellé kiküldött két képviselő 
úr ra nézve hozott határozat hitelesittetni fog, hogy 
mindjárt át lehessen vinni a roélt. főrendekhez. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az illető 
jegyzőkönyvi pontot.) 

E l n ö k : Hitelesíttetik. 

Az országgyűlés tagjainak hódoló üdvözletét 
ő felsége ma d. e. 1 1 % órakor lesz kegyes elfo
gadni, mig a méít. főrendek 11 órakor részesül
nek ugyanezen szerencsében: ennélfogva akkép 
történt az intézkedés, hogy mindkét ház tagjai a 
mondott időre a budai várpalotában jelen-, 
jenek meg. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e 10\!
2 órakor. 

CXXXYIL ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 6-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 . 

T á r g y a i : Az ö felsége által aláirt hitlevél kihirdettetik. Jelentés tétetik, hogy a királyné beleegyezett megkoronáztafcá-
sába, a király pedig Andrásey Gyula grófnak a koronázáskor a nádori teendőkre történt megválasztását jóváhagyta. Bizottság nevez
tetik a koronázási ajándék átadására. Az országgyűlés tagjai előtt Budán végbement tények jegyzökönyvét a ház elegyes ülésben 
határozza hitelesittetni. A koronázási ülés ideje kitüzetik. Böinches Frigyes megbízó leveie bemutattatik. Ráth Károly föltétesen 
igazoltatik. A főrendek üzenik, hogy szintén választottak tagokat a föhgeket üdvözlendő küldöttségbe. Zárt ülés. 

A kormány részéről Lónyay Menyhért van jelen. , 
Az ülés kezdődik d. u. 7 \/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet : 
fogja vezetni Öesvay Ferencz jegyző úr. a szóla- I 
ni kívánók neveit jegyzi Ráday László gr. { 
jegyző úr. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít- \ 
tetni. 1 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a délelőtt 
tartott iÜés jegyzökönyvét.J 

BÓniS ' S á m u e l : Engedelmet kérek, igaz, j 
hogy a ház igen kedvesen vette Fiume követének i 
itteni megjelenését; azonban a jegyzőkönyvben | 
nincs helye azon kifejezésnek: „élénk éljen-! 
zés." (Helyeslés.) 

Várady G á b o r : A jegyzőkönyvben azon j 
kifejezés van : ,.Andrássy Gyula gr. megbízatott.* 
Véleményem szerint ezen kifejezést arra kellene 
módosítani: „megválasztatott" : mert mi Andrássy 
Gyula grófot nem bíztuk meg, hanem egyhangú
lag megválasztottuk. (Helyeslés.) 

Vadnay L a j o s : Nekem pedig azon észre
vételem van, hogy nem elég, hogy a felső háznak 
a pénzszórásra kiküldött két tag megválasztása 
adassék csak tudtul, hanem azt is tudtára adjuk. 
hogy ők is válaszszanak két tagot. (Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : A jegyzőkönyv
nek ez a része már hitelesítve van. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a kívánt módosítások 
értelmében fog kijavíttatni. 

A mai ülés tárgya az ő felsége által egészen., 
tökéletesen és egész kiterjedésében elfogadott és 
aláírt hitlevél kihirdetése. Van szerencsém azt be
mutatni. 

OCSVay Eerencz j e g y z ő (olvassa a koro
názási hitlevelet'). Hosszas éljenzés. 

BÓUÍS S á m u e l : Nem tudom, hibásan van-e 
a szövegben, vagy pedig jegyző ur olvasta-e hibá
san ezen szót: „tartomány,* e helyett: „tartóz-
Hiány" ? 

Ocsvay Ferencz jegyző: A szövegben „tar-
tozmány" van. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen most kihirdetett hitlevél a méít. 
főrendekhez fog átküldetni, szintén kihirdetés vé
gett. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy bizottságot 
méltóztattak megbízni azzal, kéressék meg ő fel
sége a királyné az iránti beleegyezésre, hogy ma
gyar királynénak koronáztassák meg. A bizottság 
ezen kötelességében eljárt, és midőn erre ö felségét 
megkérte, ő felsége a következőkép méltóztatott 
felelni. 

Ocsvay Ferencz jegyző, (olvassa ö felsége 
a királyné feleletét 2). Szűnni nem akaró harsány 
éljenek.) 

E l n ö k : Tudva van szintén a t. ház előtt. 
hogy ugy a felső, mint az alsó ház Andrássy Gyu-

' ) Lásd az Irományok 103-dík számát. 
2) Lásd az Irományok 104-dik számát. 
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la gróf urat választotta meg azon teendők teljesíté
sére, melyek a nádor által szoktak a koronázás 
alkalmával teljesíttetni. Midőn a küldöttség ő felsé
gét ezen választás megerősítésére kérte fel, ő felsége 
következőkép méltóztatott válaszolni: „Szívesen 
beleegyezem a választásba, és jobbat, érdemesebbet, 
mint Andrássy Gyula grófot, ezen functió teljesíté
sére nem választhattak.u (Éljenzés.) 

Elhatározta mind a két ház. hogy a ko
ronázási honorárium 50,000 darab aranyban 
adassék a nemzet részéről ő felségének a ki
rálynak és szintén 50,000 darab aranyban o fel
ségének a királynénak. Ennek teljesítésére bizott
ságot kell választani. A t. ház beleegyezésével 
ezen bizottság tagjait bátor leszek ajánlatba 
hozni. (Helyeslés.) A bizottság tagjai lennének: 
Somssich Pál, Bernáth Zsigmond, Reviczky Ist
ván, Podmaniczky Frigyes b.. Salamon Lajos. 
Serényi Ferenez gr., Bartal György, id. Zichy Jó
zsef gr., Draskóczy Gyula, Mednyánszky Dénes 
b., Ocsvay Ferenez, Lónyay Gábor, Berzeviczv 
Tivadar, Yarady Gábor, Földváry Miklós, Eszter-
házy Kálmán gr., Opicz Sándor, Sigray Fülöp gr., 
Mamii Aurél, Gozsdu Manó, Trifunácz Pál, Eöt
vös Tamás, Ács Károly, Zsedényi Ede, Paczolay 
János, Ez szintén közöltetni fog a inéit, főrendekkel. 

A többi tárgyra nézve, melyek a bizottságra 
bizva voltak, az ő felsége által adott felelet az ösz-
szes ház előtt történt. Azt hiszem, ezekről külön 
jelentést tenni nem kell. 

Tudva van továbbá a tisztelt ház előtt, hog'v 
"6 felsége szintén az összes ház előtt kijelentette, 
hogy folyó óv és hó nyolezadik napján fogja ma
gát megkoronáztatni. 

Várady Gábor: T. ház ! Azon tényről szó
ló jegyzőkönyv, mely tény az összes ház előtt 
történt, tudniillik a képviselőház és a felsőház előtt, 
vegyes ülésben lesz hitelesitendő. Véleményem 
szerint ez másként nem lehetséges. 

Gliyczy Kálmán: Ha jegyzőköny v nem fog 
szerkesztetni azokra nézve, a mik az összes ország
gyűlés jelenlétében történtek ma Budán, akkor an
nak sem lenne nyoma, hogy a koronaőrök letet
ték az esküt. Elkerülhetetlen tehát, nézetem szerint, 
hogy azokról jegyzőkönyv szerkesztessék; és mi
után még a múltkor tartott vegyes ülés jegyző
könyve sincs hitelesítve, talán ennek hitelesítése 
alkalmával lehetne azon jegyzőkönyvet is hitele
síteni, mely a mai napon az egész országgyűlés 
előtt történtekről fog szólani. 

E l n ö k : A t. ház kívánsága következtében 
az elnökség intézkedni fog az iránt, hogy a jegy
zőkönyv azokról, a mik mind két ház jelen
létében történtek, elegyes ülésben hitelesíttessék. 

A jegyzőkönyv azon pontját, mely a koroná
zási ajándék átvitelére választott küldöttségre vo

natkozik, azonnal hitelesíteni kell, hogy a mélt. 
főrendekhez átvitethessék. 

Zsedényi E d e : Bátor vagyok azon kérdést 
I intézni a t. elnökséghez, ki fogja vinni a koronázá

si ülés jegyzőkönyvét, azon ülés jegyzőkönyvét, 
a mikor a király az esküt leteszi sa kardvágást vé
gezi? mert ezekről is kell jegyzőkönyvet vinni. 
(Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : A koronázási ünnepélyre 
jegyzőt kinevezni még ezen ülésben szükséges. A-
zonfölül szükséges még ezen ülésben intézkednünk 
az iránt is, hogy miként vesz részt a képviselőház 
a koronázásnál. Innen indul-e. testületileg, vagy 
más valami módon? 

E l n ö k : A mi a jeyvző választását illeti, azt 
mindenesetre most ez ülés alatt leszek bátor aján
lani. A m i pedig az átmenetnek mechanicumát ille
ti, ha a t. ház beleegyezik, én legezélszerubbnek lát
nám most ez ülés eloszlása után a fölött tanács
kozni, mire nézve háznagy úr tervet fog előter
jeszteni. 

FiSSer I s tván ; Ugy hiszem, a jegyzőt 
most megválasztani nem szükséges, mert az egész 
koronázás nem egyéb, mint országgyűlési tény. Te
hát mi holnapután itt összegyűlünk reggel 6 
órakor, elnök úr megnyitja az ülést, és akkor ki
jelöli, mint rendesen, a jegyzőt; koronázás után 
pedig ismét ide jöhetünk és folytatjuk az ülést. 
(Helyeslés.) 

Elnök: A t. háztól függ, most választassék-e 
jegyző, vagy a koronázás napján tartassék ülés? 
(Fölkiáltások: A koronázás napján .') 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; Ha 
akként méltóztatnak intézkedni, hogy holnapután 
itt még előbb ülés tartassék, jó volna hatodfél óra
kor egybe jönni : mert bátor vagyok figyelmez
tetni a t. képviselőket, hogy a rendes hídon nem 
lehetvén fölmenni, az út hosszabb lesz, s a menet 7-
kor indulván, már előbb ott kell lennünk. Méltóztas 
sanak tehát az ülést hatodfélre kitűzni. (Helyeslés.) 

Elnök ; A t. ház kívánja, hogy közvetlenül 
a koronázás előtt jelöltessék ki a jegyző? (Igenis 
akkor!) Ennélfogva holnapután hatodfélkor lesz 
szerencsém fogadni a t. házat. 

Bömches Frigyes, újabban képviselőnek elvá
lasztatván, bemutatja megbízó levelét. (Éljen!) 
Az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Királyi 
Pál előadó úr jelentést tesz. 

K irá ly i P á l e lőadó (olvassa a bizottság jelen
tését a Fest Józsefvárosában megválasztott JRáth Ká
roly választásáról, kit is a bizottság, a 30 nap fentar-
tásával, i gazolandónak véleményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét elfogadni ? (El!) Ennélfogva Ráth Károly 
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képviselő igazoltatik a szabályszerű 30 nap íen-
tartásával. 

A mélt. főrendektől üzenet érkezett. 
Rajner P á l főrendi j e g y z ő (a háznagy ál

tal bevezetve az elnöki szék elé áll:) T. ház! A kép
viselőház abbeli határozatára nézve, hogy a fővá
rosban jelen levő es. k. főherczegek tiszteletére 
mindkét ház részéről küldöttség induljon, a mélt. 
főrendek ma tartott ülésében hozott végzésnek 
iegyzőkünyvi kivonatát van szerencsém ezennel 
a ház asztalára letenni. (Éljen!) 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a főren
di jegyzőkönyv kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A jegyzőkönyv egy pontjának elkészültéig 

fölfüggeszteni az ülést. (Fölkiáltások: Az alatt a ház
nagy referálhat!) 

K o v á c h L á s z l ó : Csak azon észrevételem 
van, t. ház! hogy előterjesztésem több oly tárgyat 
is tartalmaz, mely tán csupán csak bennünket 
illet, és véleményem szerint magán tanácskozás 
tárgya lenne: különben a mint parancsolni mél
tóztatik. (Azután!) 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (tíz percznyi szü
net múlva fölolvassa a jegyzőkönyvnek a hitlevélre 
vonatkozó pontját.) 

Vadliay LajOS: Azon észrevételem van a 
jegyzőkönyvre nézve,hogy nincs az helyesen, hogy: 
„ő felsége és gr. Andrássy Gyula aláirásával," 
hanem ugy kell lenni: ,,ö felsége aláírásával s 
Andrássy miniszterelnök ellenjegyzésével." (He
lyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügymini sz ter : Ke
kem azon észrevételem van, t. ház, méltóztassanak 
itt jegyzőkönyvileg kimondani, hogy ez koroná
zás után azonnal a törvénykönyvbe fog beczikke-
lyeztetni, mert az szükséges. (Helyeslés.) 

ÓnOSSy Mátyás: Méltóztassék a jegyzőköny
vet líjra fölolvasni, mert nekem is lesz egy észre
vételem. 

Ocsvay Ferencz jegyző (újra fölolvassa a 
jegyzökönyvet.) 

ÓnOSSy Mátyás : A jegyzőkönyv ezen pont
jára nézve azon észrevételem van, hogy a mint itt 
ezen pont előadatik, a stylus egy kicsit visszatet
sző. Az van mondva t. i.. hogy: „az aláirt hitlevél 
összehasonlittatván az országgyűlés által megálla
pított szöveggel." Én azt gondolom, ugyanazon 
czélt érnők el, ha ott, hol azon többszörös 
incisnm áll — t. i. „ő fölsége által aláirva, 
pecséttel ellátva, és Andrássy Gyula gr. által el
lenjegyezve* — mindezen incisumoknál lenne foly
tatólag : „az országgyűlés által megállapított szö
veggel egyértőleg." (Maradjon!) 

Ocsvay Ferencz jegyző: A képviselő úr 
észrevételére szabad legyen megjegyeznem, hogy 

kétségtelen joga levén a képviselőháznak meggyő
ződést szerezni arról, hogy ily nagy fontossági! 
oklevél megegyezik-e az országgyűlés által megál
lapított szöveggel, e meggyőződést csak a fölolva
sás megtörténte után szerezheti meg. Azért azt 
gondolom, ennek megemlítése nem az expositióba, 
hanem a határozatba tartozik (Helyeslés.) 

SzaploncZay József : Nekem is van egy 
észrevételem e pontra nézve. Óhajtanám t. i., hogy a 
hitlevél kelte a jegyzőkönyvbe bejönne. (Közbeszó
lások : Benne van !) 

Bónis Sámuel: T. ház! Még van egy ész
revételem a jegyzőkönyvre nézve. It t t. i. az mon
datik csak szárazon, hogy a főrendekkel kihirde
tés végett közöltessék. Már ha a beczikkelye-
zésre nézve joga van határozni az alsó háznak, 
akkor azon joga a felső táblának is van ; s igy ké
rem, tessék betenni még azt : „és hozzájárulás vé
gett." (Helyeslés.) 

Ocsvay Ferencz jegyző (újra föhlv ássa a 
megigazított szöveget.) 

ElnÖk:Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Bezerédj L á s z l ó : A jegyzőkönyvnek a 

történtek hű tükrének kell lenni. Azt, pedig nem 
méltóztatott a t. ház határozni, hogy itt comportál-
tassék a szöveg azzal, a miaházáltalhatároztatot t . 
Jól tudjuk mi annak tartalmát. U g y kellene tehát 
vélekedésem szerint ennek a jegyzőkönyvbe 
jönni, mint Onossy képviselő társam mondotta, 
hogy azon eredeti szöveggel mindenekben meg-
egyezőleg adatott ki és olvastatott fel. (Maradjon!) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a jegyző
könyv eredeti szövege megtartassék'? (Maradjon!) 
Tehát marad az eredeti szöveg. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek a pénzszórási küldöttségre vonatkozó pontját.) 

Tisza K á l m á n : A jegyzőkönyvnek a kül
döttség tagjait elősoroló részét csak mellékesen 
említem föl, mert azt gondolom, hogy a „Beliczay" 
név tollhiba „Keviczky" helyett; hanem azon ki
fejezésre nézve van megjegyzésem, mely azt 
mondja, hogy „elnöki fölhívásra." Ezt nem az ele
jére kellene tenni: mert igy fogalmazva kétértel
művé válik, és ugy is lehetne magyarázni, mintha 
az elnökség fölhívására történt volna azon aján
lattétel. Én tehát oly szórendben óhajtanám a, 
jegyzőkönyv e pontját szerkesztetni, hogy „az el
nök fölhívására küldöttség választása határozta-
tott" stb. (Helyeslés.) 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a megiga
zított szöveget:) „O fölségöknek a királynak és király
nénak az országgyűlés által megajánlott koroná
zási ajándéknak hódoló tisztelettel való átnyujtására 
elnöki ajánlat folytán küldöttség választatott,K-

! (Helyeslés.) 
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E l n ö k : A jegyzőkönyvnek ezen most föl
olvasott és hitelesített szakasza tehát azonnal át 
fog vitetni Joannovics Gryörgy jegyző általamélt . 
főrendekhez. 

Több tárgy nem levén, (Közbeszólások: Azúrt j szólítom. 
ülést Mrjük kimondatni!) az ülést eloszlatom, és I Az ülés végződik esti 8 i/i órakor 

holnapután reggeli hatodfél órakor lesz szerencsém 
a t. képviselő urakhoz. 

Most következik a magán tanácskozás, mely 
czélból a közönséget a karzatok elhagyására föl-

CXXXV111. OllSZAvfOb U I J E S 
1867. június 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 . 

Tárgya: Koronázás. 

A kormány részéről, az ülés megnyílásakor a ' Most pedig induljunk ő felségök megkoro-
képviselöházban, senki sincs jelen. ' náztatásához azon forró kívánsággal, hogy a mai 

Az ülés kezdődik reggeli 6\L órakor. \ ? a P m i n d
v l f f # ö k f ' +

m í n d a h f z ^ a ^ 
ÜO i legnagyobb boldogságot araszsza! (Elénk éljen-

E l n ö k : A mai történeti fontosságú korona- I zés. A képviselőház tagjai a koronázásra indul-
zási ülés jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző u r I nak.) 
fogja vezetni. i 

LXXX1X. OXÜSZAIJÍ I^ LIJJCJIS 
1867. június 12-kén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Várady János és Graenzenstein Gusztáv megbízó levele ; lőcsei választók panasza az ottani kép
viselőválasztás ellen; Dráskóezy Gynla kérelme szabadságért, mely megadatik ; a koronázási ajándék átadása, valamint a föhercze-
geknél történt tisztelgés alkalmával mondott beszédek; a debreezcni houvédegylet emlékirata ; Haraszthy Erzsébet kérvénye az ősi
ségi viszonyok iránt. Az országgyűlés által hozott törvények, szentesittetvén, kihirdettetnek. A ház elhatározza, hogy országos kül
dötte ég mondjon köszönetet ő felségöknek a honvédek s hátrahagyottjaik részére tett ajándékért, mely küldöttség képviselőházi tag
jai azonnal ki is neveztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., 
Górom István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért. 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. íl1/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Dimitrievics Milos, a szó
lók neveit fogja jegyezni Horváth Lajos. Az utolsó 
jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ 1 8 6 5 / , . IV. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a június 
6-dikán este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Bezerédj L á s z l ó : Nem tudom, jól értet
tem-e, de a jegyzőkönyvből ugy értettem, mintha 
ő fölsége azt felelte volna a küldöttségnek, hogy: 
„jobbat e functióra nem választhattak volna.* Ha 
emlékezetem nem csal, ő fölsége azt méltóztatott 
mondani, hogy „annál jobb választást az ország
gyűlés nem tehetett volna." Azt hiszem, i o g y ő 
felsége szavait hiven kell a jegyzőkönyvbe fölvenni. 
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E l n ö k : A jegyzőkönyv ezen értelemben fog j 
kijavíttatni. 

Barsmegye lévai választó kerülete képviselő
jének, Várady Jánosnak, megbízó levele bemutatta-
tik. Oravicza választó kerülete képviselőjének Gran-
zenstein Gusztávnak megbízó levele szintén bemutat-
tatik. Az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatnak. 

Szepesmegye lőcsei vál. kerületének panasza 
Görgei Géza választása ellen szintazon bizott
sághoz utasittatik. 

Draskóezy Gyula képviselő' háromhavi sza
badsági időt kér. Méltóztatik megadni? (Megad
juk!) Megadatik. 

Azon országos küldöttség, melyet a mélt. 
főrendek és a képviselőház azzal biztak meg, hogy 
a koronázási tiszteletdijat o fölségöknek átnyújtsa, 
folyó hó 11-dikén d. e. 11 órakor volt szerencsés 
ö fölségök előtt megjelenhetni, mely alkalommal 
a kalocsai érsek szónoklása mellett teljesité fölada
tát, mire ő fölsége válaszolni méltóztatott, hogy az 
ösi szokás szerint nyújtott tiszteletdíjat, mint a 
hűség és hódolat jelét kegyelmesen és szívesen 
fogadja, és azt hazai czélra fogja fordítani mind 
maga, mind a fölséges királyné részéről. A kalo
csai érseknek és ő fölségének ez alkalommal mon
dott beszédeit van szerencsém bemutatni. 

Dini tr iev iCS MÜOS j e g y z ő (olvassa a ka
locsai érsek beszédét. L) 

Csengery Imre jegyző (olvassa ö fölsége 
válaszát, mely elénk éljenzéssel fogadtatik.2) 

E l n ö k : A másik országos küldöttség, mely 
a császári főherczegek ő fenségöknél tisztelgett, 
szintén beadván jelentését, az akkor tartott szó
noklatok föl fognak olvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a küldöttség 
elnökénekbeszédét és a főherczegek válaszát. Éljenzés. ) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Nyert megbízatá
somhoz képest van szerencsém a debreczeni hon
védegyletnek kegyes pártfogás végett a t. házhoz 
intézett emlékiratát azon kérelemmel letenni a Láz 
asztalára, hogy azt szabályszerű tárgyalás folytán 
figyelembe venni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak előzetes 
tárgyalás végett ki fog adatni. 

A mai gyűlés napi rendjén van az ország
gyűlés által hozott törvények megszentesitésének 
kihirdetése. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Az 
országgyűlés által a koronázás előtt megállapított 
törvényczikkelyeket a minisztérium ö felsége elé 
terjesztvén, van szerencsém a királyi aláírással el
látott törvényczikkeket a t. háznak átnyújtani, 

*) Lásd az Irományok 105-dik számát. 
2) Láds az Irományok 106-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 107-dik számát. 

azon kéréssel, méltóztassanak azoknak kihirdeté
sét és fölolvasását eszközölni. 

Diml tr i ev i c s MÜOS j e g y z ő (kezdi olvasni a 
szentesitett törvényeket, olvassa nevezetesen a trónle
mondásokról, a nádorról s a miniszterkim alakításá
ról szóló törvényczikkeket.) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a költségve
tésre, nemzetörségre, ujonezozásra vonatkozó törvény
czikkeket, s a közös viszonyokról szóló torvényezikk 1 
—14-dik szakaszait.) 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a közös vi
szonyokrólszóló törvényezik 15—54-dik szakaszait.) 

H o r v á t h Lajos j egyző (olvassa a közös viszo
nyokról szóló torvényezikk szakaszait az 55-diktöl vé
gig, s a szentesítő záradékot.) 

E l n ö k : A szentesitett törvényezikkek, kihirde
tés végett, a mélt. főrendekhez fognak átküldetni. 

Bemutatom még a t. háznak Haraszthy Er
zsébet kérvényét az ősiségi viszonyok rendezése 
ügyében. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

K á r o l y i Ede" gr . : T. ház ! Minden nemzet
nek megvan a maga typusa ; magyar nemzetünk
nek is megvan. Amienket lovagiasságnak nevezem. 
Bebizonyítottuk ezt a múlt időkben : bizonyítsuk 
be a mai napon is ! Midőn romba dőlt hazánkban 
csak ez vala még, a mire büszkén hivatkozhattunk 
mind itthon, mind a külföldön, ezt meg nem fog
juk ma sem tagadni. Tudjuk, uraim, ámbár a ház 
hivatalosan tudósítva nincs, hogy tegnap nagy 
horderejű tény merült föl azon két rendbeli kézirat 
folytán, melyet ő felségök a király és királyné 
kiadtak: tudjuk, hogy a törvénytelen Ítéletek ha
tálya fölfüggesztetett; tudjuk, hogy ő felsége a 
király azon 50,000 db aranyat, mit az ország ko
ronázási dijul hódolatteljesen átnyújtott, a hon
védeknek, a hazáért elvérzettek özvegyeinek és 
árváinak felsegélésére ajánlotta föl (Éljenzés) ; tud
juk, hogy szeretett királynénk is hozzá csatlakoz
ván a maga ajándokával, ugyanazt tévé. És így 
nem csak humanitási tényt gyakoroltak, hanem 
elvet is ismertek el, mely elv hazánk törvényes 
alkotmányos szabadságának támoszlopa volt a 
múltban, jelenben is az , és jövőben is az lesz. 
(Elénk helyeslés.) Ennélfogva lovagias kötelessé
gemnek tartom azon indítványt tenni, hogy egy 
órát, egy perczet sem mulasztva, válaszszunk kül
döttséget, mely köszönje meg még ma ő fölségök
nek ezen nagylelkűségét. Fölkérem elnök urat, 
hogy talán 24 tagból álló küldöttséget nevezzen 
ki, mely ma 5 és 6 óra közt szerencsés lehetne 
királyunknál és királynénknál tisztelegni és a ház 
köszönetét kifejezni ő fölségöknek ; a mit ezenkívül a 
jegyzőkönybe is fölvétetni kérek. (Élénk helyeslés.) 

ElnÖk: Méltóztatnak ezen indítványt elfo
gadni ? (Elfogadjuk ! Országos küldöttség !) 

J) Lásd az Irományok 108-dik számát. 
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GajzágÓ S a l a m o n : Én részemről teljes lé
lekkel csatlakozom Károlyi Ede gr. indítványá
hoz ; de ha már küldöttséget nevezünk ki, 6' felsé
güknek megköszönendők azon magasztos tényt, 
azt óhajtanám, hogy kérnők meg egyszersmind a 
felső' házat, hogy részéről is járuljon hozzá e kül
döttséghez. (Helyeslés.) 

K á r o l y i Ede gr . : Ha jól értettem képviselő 
urat, ő azt kivánja, hogy a felsőház is csatlakoz
zék ezen küldöttséghez, és igy országos küldött
ség menne ő fölségökhöz azon magasztos tényt 
megköszönni. Ehhez én is hozzájárulok. 

E l n ö k : Méltóztatik tehát a t. ház kívánni, 
hogy országos küldöttség által fejeztessék ki a kö
szönet? (Helyeslés.) Ha igen, méltóztatik-e pa
rancsolni, hogy a küldöttség felkiáltás által vá-
lasztassék, vagy pedig elnökileg javaslatba hozas-
sék? (Elnökileg!) Bátor vagyok tehát következő 
képviselő urakat indítványozni : Dósa Elek, mint 
a bizottság elnöke, Károlyi Ede gr., Eszterházy 
Kálmán gr., Zerdahelyi Incze, Ivánka Imre, Ko-
vách László. Kiss Miklós, Eeviczky István, Kál-
noky Pál gr., Hollán Ernő , Horváth Elek, Szabó 
Sámuel, Huszár István, Molnár Pál, Lázár Dénes, 
Thury Gergely, Horváth Lajos, Ráth Károly, 
Besze János , Sigray Fülöp gr. , Rónay János, 
Botka Mihály, Lónyay Gábor, Kemény Gábor b. 
és Maróthy János. 

Ivánka I m r e : T. ház! Ezen küldöttség fő
kép az egész országnak elismerését fogja ugyan 
kimondani; de miután azon magasztos tény legin
kább minket, volt honvédeket, érdekel, azért hi
szem, hog'v a ház kivánatával találkozom . ha azt 
ajánlom, hogy honvédtársaink közül azok . kik 
akarnak, csatlakozhassanak hozzánk. 

E l n ö k : Ha a t. ház a 25 tagú országos bi
zottságot már elfogadta, akkor szükséges, hogy 
ehhez szorosan tartsuk magunkat. Erről tehát a 
mélt. főrendeket Joannovics György jegyző ur 
által fogjuk értesíteni. 

Most azonban a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése végett az ülést fél órára felfüggesztem. 

(Háromnegyed órai szünet múlva:) Az ülést is
mét megnyitom. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a Ká
rolyi Ede gr. indítványára vonatkozó jegyzőkönyvi 
pontot.) 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház ! Midőn ezen in
dítványt tevém, azon eszmét penditettem meg, 
hogy ezen tények nem csak humanitási szempont
ból magasztalandók. hanem oly eszmét tartalmaz
nak, mely által a nemzet jövőjét biztosítva látom. 
Ez eszmét, kérném, méltóztassék a jegyzőkönyv
ben is megemlíteni. 

T ó t h V i l m o s : T. ház! Nekem a jegyző
könyvre nézve csak egy észrevételem van, t. i. a 

„tiszleletdij" kifejezésre nézve; e helyett „orszá
gos ajándékot" szeretnék tétetni. 

Szontagl l P á l (nógrádi): T. képviselőházi 
A jegyzőkönyv, kell, hogy tökéletes tükre legyen 
a ház határozatainak és a mennyire lehet azokat 
szóról szóra adja vissza. Jelen esetben nem hatá
rozott a ház egyebet, mint a mit Károlyi Ede gr. 
indítványozott; miután pedig ő most bővebben is 
kifejtette, mikép tette indítványát, azt hiszem, a 
jegyzőkönyvet a szerint kell majd kiigazítani : 
mert az mindaddig hibás, mig nem adja vissza 
tökéletesen az indítvány egész tartalmát. Olykép 
kivánnám tehát a jegyzőkönyvet megváltoztatni, 
a mint azt az indítványozó most kifejtette. 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház ! Csengery Imre 
j t. tagtársammal egy kicsiny, két sorból álló )egy-
j zéket tettem föl, a melyet bele lehetne szúrni, s a 
| mely által, ugy hiszem, mind két fél meg lesz 

nyugtatva. 
LuZSénSZky P á l b . : A mi történt, azt nem 

lehet nem történtté változtatni: azért én is Szon-
tagh Pál képviselőtársam azon nézetét osztván, 
hogy a jegyzőkönyvnek a tárgyalást hiven kell 
visszatükröznie, a jegyzőkönyvet Károlyi Ede gr. 
most is kifejtett indítványa értelmében kivánnám 
kiegészittetni. 

' Vadnay LajOS: T. képviselőház! Én is há
lával fogadom az ajándékot; de nem tulajdonitok 
annak oly rettenetes nyomatékot, mint a t. indit-
ványozó u r : hódoló hálával fogadom azt, a sze
gény özvegyek és árvák nevében; de országos 
birtositéknak azt soha el nem ismerhetem. Orszá
gos biztositék nézetem szerint a koronázási hitle
vél s a koronázási eskü. (Elénk helyeslés a középen.) 
Igenis, mi ellene vagyunk, hogy a jegyzőkönyv 
a kivánt értelemben kiegészíttessék, mert a ház 
nem a motivatiót, hanem az indítványt fogadta el, 
mert a motivatio nem is való a jegyzőkönyvbe. 
{Fölkiáltások: Ez a naplóba való ! Zaj a baloldalon.) 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház ! Nem tar
tom ugyan oly nagy nyomatékú dolognak, hogy 
az elv fölött, mely az indítványban letétetett, vi
tatkozni kivánnék; hanem azt egyszer mindenkor
ra bátor vagyok megjegyezni a t. ház előtt, hogy
ha valamely indítványt fölkiáltás által elfogad, 
azt a jegyzőkönyv által ne módosíttassa. Ha m 
indítvány fölött vita lett, s ott Vadnay képviselő 
ur észrevételeit megtette volna, akkor igaza Jfeiuie; 
de az indítvány felkiáltás által fogadtatván el, 
igen természetes dolog, hogy azt a jegyzőkönyvbe 
nem lehet máskép felvenni, mint a hogy tétetett, 
mert ellenkező esetben a hitelesítésnél módosíta
nék a határozatot. (Fölkiáltások a, középen: Marad
jon a jegyzőkönyv szerkezete I Zaj a bal oldalon.) 

Dánie l P á l : T. ház! Nem lehetek egy vé
leményben előttem szólott képviselőtársammal. Az 
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indítvány elfogadtatott ugyan, ugy a mint tétetett, 
de az indítvány motivatioja a jegyzőkönyvbe so
hasem szokott felvétetni. (Fölkiáltások: A nap
lóba!) Méltóztassanak a korábbi jegyzőkönyveket 
átlapozni, s meg fognak győződni, hogy azokban 
motivatio nem fordul elő, mert ennek csak az or
szágos naplóban lehet helye. 

K á r o l y i Ede gr . : De, kérem aíásan, ez nem 
motivatio. ez alapja az indítványnak, mert egy 
tényt köszönünk meg, e tény pedig az, hogy a 
nemzet jövőjének biztosítékát látjuk a tanúsított 
elvekben. 

Bezerédj L á s z l ó : Tökéletesen igazsága 
volna t. Bónis képviselő úrnak, ha ezen indítvány 
formaszerüleg írásban adatott volna be, és fölol
vastatott volna, mert akkor a jegyzőkönyvbe is 
így vétetett volna föl; de midőn szóval tétetik az 
indítvány, akkor a ház határozatának érdemére 
nézve az elnöki kijelentés lehet csak mérvadó; az 
elnöki kijelentésben pedig a kérdéses motivatio 
nem volt benfogíalva: azért részemről azt gondo
lom, minden esetre különbséget kell tenni a hatá
rozat és indokolás között, mely utóbbi — mint már 
helyesen fölemlíttetett — nem a jegyzőkönyvbe, 
hanem a naplóba való. 

E l n ö k : Méltóztatnak maradni a jegyzőkönyv 
mellett ? (Maradjon! Nem!) A kik tehát azt kíván
ják , hogy a jegyzőkönyv változatlanul megma
radjon, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik^) Én 
a többséget a megmaradás mellett látom. (BalfelÖÍ 
ellenmondás.) Próba tekintetéből méltóztassanak 
most azok felkelni, kik a jegyzőkönyvet megvál
toztatni óhajtják. (Megtörténik.) Most is csak azt 
látom, hogy a többség a jegyzőkönyv megváltoz
tatása ellen van, 

Ennélfogva a jegyzőkönyv hitelesittetvén, azt 
Joannovics György jegyző ur át fogja vinni a 
mélt. főrendekhez. 

A küldöttség tagjait fölkérem, ne méltóz
tassanak eltávozni, inig az óra, melyben ő felsé-
gök által fogadtatni fognak, tudtokra nem fog 
adatni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést be is zárom 
annak megemlítésével — a mi azonban a jegyző
könyvbe már nem tartozik — hogy a pesti izrae
lita hitközség holnap d. e. 11 órakor ünnepli meg 
a koronázás nagy napját imaházában, mely ünne
pélyre a t. képviselőházat meghívta. 

Holnapután 10 órakor fog ismét ülés tartatni. 
Az ülés végződik d. u. ora kor. 

CXL. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 14-dikén 

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

Tárgyai: A koronázás leírására országos bizottság kiküldése határoztatik s annak képviselőházi tagjai kineveztetnek. 
Bemutattatnak: Plachy Lajos megbizó levele; nagybányai választók panasza az ottani képviselőválasztás ellen; Szirmay G-éza 
lemondása a képviselőségről; Bezerédj László kérvénye szabadságért; mely megadatik; a esetaeki papirgyártársulat kérvénye rajta 
igaztalanul megvett 8000 ft megtérittetóseórt; Román-Kécsa községé a vegyes gör. kel. egyházközségek elválasztása iránt. Jelentés 
az ö felségüknél járt köszönő küldöttség részéről. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e, 11 */4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit jegyzi Dimitrievics Milos. 

Mindenek előtt az ő felségök megkoronázta-
tását megelőzött ülés jegyzőkönyvét fogjuk hite
lesíteni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jimms 
8-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház! Horváth Lajos jegyző úr 

elkészítette a koronázási ünnepély leírását i s ; de 
minthogy ezen ünnepély leírásának már csak a 
maradék érdekében is tökéletes hűnek kell lenni, 
tökéletes és teljes hivatalos adatok pedig nincsenek 
még egész kiterjedésben; de lehetetlen is volt á t
nézni és jelen lenni a koronázási ünnepély minden 
részletén: ennélfogva bátor vagyok a t. háznak 
ajánlani, hogy három tagból álló bizottság küldes
sék ki, mely elkészítse az ünnepély tökéletes leí
rását. (Helyeslés.) Hogy pedig ez annál tökélete
sebb legyen, a mélt. főrendek is föl lennének ké-
rendők, hogy e bizottságba a magok részéről is 
küldjenek tagokat, kik összeköttetésbe tegyék ma
gokat azon tisztelt egyénekkel, kik a koronázási 
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ünnepélyekben részt vettek. Ezt vagyok bátor a t. 
háznak elfogadás végett ajánlani. (Helyeslés.) En
nélfogva bátor vagyok a t. ház beleegyezésével 
a bizottság tagjaiul következő képviselő urakat 
ajánlani: id. Zichy József grófot, Várady Gábort és 
pápai Szabó Imrét. (Helyeslés. FÖlkiáÜások: Es Hor
váth Lajost!) 

B é r n á t h Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Azt tartom, 
senki részletesb adatokat elő nem fog tudni adni e 
tárgyban, mint t. képviselő társunk Almássy 
György gr., mint a ki ezen ünnepélyességeknél 
legtevékenyebben befolyt. Én tehát azt indítvá
nyozom, hogy Almássy György gr. ebbe a választ
mányba bevétessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát Almássy György gróf, mint 
szintén Horváth Lajos jegyző úr is, a ki ezt Írás
ba fogja tenni, ezen választmányhoz hozzáadatnak. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Szükséges, hogy 
ez a főrendekkel is közöltessék, hogy ok a magok 
részéről szintén küldjenek tagokat, hogy egyforma 
legyen a leirás, mivel ez mind a két ház naplójához 
hozzá fog esatoltatni. 

E l n ö k : Épen azt akartam kijelenteni, hogy 
Joannovies jegyző úr a főrendek közelebbi ülésébe 
átfogja vinni az e tárgyról szóló jegyzőkönyvi ki
vonatot. 

Most a múlt ülés jegyzőkönyve, amennyiben 
még hitelesítve nem volt, fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h Lajos (olvassa ajnnius 12-kei ülés 
jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zólommegyekorponaiv. kerületében 
megválasztott Plaehy Lajos megbízó levelét muta
tom be. Az állandó igazoló bizottságnak adatik át. 

A nagybányai v. kerületben megválasztott Stoll 
Károly választása ellen több választó kifogást tesz, 
és azt megvizsgáltatni és megsemmisíttetni kéri. 
Szintén oda tétetik át. 

Szírmay Géza, Zemplénmegye n. miháíyi ke
rülete képviselője az ő felsége személye körül levő 
minisztériumban titkárrá neveztetvén ki, képviselői 
állásáról lemond. Zemplénmegye központi választ
mánya új választás megtételére fog- fölszólittatni. 

Bezerédj László képviselő úr egészsége hely
reállítása tekintetéből hatheti szabadságidőt kér. 
(Megadjuk!) 

Szontagh Pál képviselő úr kérvényt kíván 
beadni. 

Szontagh P á l (göm'órí) : E g y kérvényt van 
szerencsém előterjeszteni. A csetneki papírgyár
társulat Gömörmegyében a 49-diki magyar kor
mánynyal Debreczenben pénzjegypapír készítése 
és szállítása iránt szerződött. Ettől magyar álla-
dalmi pénzjegyekben névleges értékben 10,000 
ftnyi kölcsönt kapott. Ezt azonban már nem érté
kesíthette, miután, tudva levőleg, a császári kor
mány a magyar papírpénzjegyek érvénytelensé-
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gét kihirdetvén, a forgalomból kitiltotta és nem 
sokára megsemmisítés végett be is szedette, mely 
alkalommal a kérvényező társulat 11,200 ftot és 
így többet, mint kapott volt, adott át. Mind a mel
let a társulat bepöröltetvén az akkori kormánykö
zegek által, elmarasztaltatott oly bíróságok által, 
melyeket függetleneknek és érdekteleneknek elis-
ni nem lehet; megvétetett rajta a 8000 ft, a még 
fenlevő 2000 ft pedig csak oly erkölcsi kényszer 
alatt kiadott térítvény mellett engedtetett el, a mely
nél fogva az elmarasztaló ítélet jogosultságát elis
meri, az engedményt kegyelemképen hálával fo
gadja és minden lehető viszontkövetélésről lemond. 
Most ezen igazságtalanul rajta megvett 8000 ft 
visszatérítésének lehető kieszközöltetését és esetleg 
a perújítás megengedését kéri. Midőn ezen kér
vényt a ház asztalára leteszem, kérem azt a kérvé-
nyi bizottsághoz utasíttatni szabályszerű tárgya
lás és véleményadás végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatik. 

Dósa Elek alelnök úr, mint az ő felségükhöz 
intézett köszönő küldöttség vezetője, jelentést fog 
tenni. 

Dósa E l e k : T. ház ! Azon küldöttség veze
tésével levén megbízva, melynek föladata volt a fő
rendi ház küldöttsége társaságában hálaköszöne
tet tolmácsolni urunk királyunk ő felsége és király
nénk ő felsége által a múlt idők viszályai által 
okozott szenvedések megszüntetésében tanúsított, 
ép oly igazságos, mint kegyelmes nagylelkűségé
ért : ezen hálaköszönetet, melyet ő nagyméltósága 
a prímás ő herczegsége tolmácsolt, a király és ki
rályné ő felségök szokott kegyességgel fogadták. 
(Éljenzés.) 

E l n ö k : Babes Vincze képviselő úr folyamod
ványt kíván beadni. 

" Babes Vincze : T. ház ! Midőn ezelőtt har
madfél évvel ő felsége a gör. kel. román egyház
nak a szerb egyháztól elválását elrendelni és a ré' 
gi román metropolitát visszaállítani méltóztatott, 
ezen elválási kérdésre vonatkozó sok ügy elintézet
len maradt, és későbbi vizsgálatnak és tárgyalás
nak tartatott fen. Ezen ügyek közt fegfontosabb 
a vegyes egyházközségek elválási ügye. Ezen 
ügyek azóta tárgyaltattak és föl is terjesztettek 
a még akkor fönállott magy. kir. udv. kanczellá-
riához, de ott elintézetlenül maradván, most ujabb 
időben áttétettek a magyar kir. vallási minisztéri
umhoz, a hol még mindeddig feküsznek. A vegyes 
községeknek román lakossága minduntalan sür
gette ezen ügyek elintézését, azon oknál fogva, mert 
mindaddig, míg ezen ügyek elintézve, illetőleg ren
dezve nem lesznek, a béke, a csendaközségekben,sőt 
még az oltár előtt is visszaállítva nem lesz.Ugyan
ezért több község között Román-Kécsa torontálme-
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gyei községnek román lakossága folyamodványt 
nyújtván be a magyar vallási minisztériumhoz, e fo
lyamodványban kéri a képviselőházat is, hogy ezen 

tátik. 
E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasít-

Egyéb tárgy nem levén, az ülést bezárom. A 
ügyét a magyar vallási minisztériumnál ajánlólag j legközelebbi ülés napját szokott módon fogom a t. 
sürgesse; és midőn e kérvényt a t. ház asztalára 1 ház tagjaival tudatni, 
leteszem magam részéről is bátorkodom a kérvényt 
ajánlani és annak a kérvényi bizottsághoz leendő' Az ülés végződik d. e. 11% órakor. 
átadását kérni. 

CXJJI. ORSZACXOS U I J E S 
1867. június 18-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Tanárky Gedeon megbízó levele; Tóth Lőrinci és Trauschenfels Emil lemondása a képvise
lőségről ; jelentés Rónay János és Illéssy János haláláról; Boros Mihály kérvénye vagyonában ejtett kára megtérítéséért; Dindár 
Lajosé hasonlóért; Szász Mózsesé alkalmazásért; Petrováoz községé, Wallach Mihály és társaié, úrbéri ügyben; Bánd községé az 
udvar t elki viszonyok megszüntetése iránt; Szentiványi Gáboré levelei, Lánez Márké útlevelei visszaadása iránt; Újvidék városé a 
nemzetiségi kérdés elintézése iránt; Makláry Istváné s Klein Dávidnéé 1848/B-beli szolgálmányaik megtérítése iránt; Molnár Sándor 
panasza Nedeczky Tiborcznak megyei aliigyészszé történt választása ellen ; Rosen István kérvénye alkalmazásért; Blána Szilárdé 
segélyért; Nagy Józsefé alkalmazásért; Szórád Istváné öröksége elintézése iránt; Terney Györgyé 1848/9-beli kölcsöne visszafize
tése iránt. Jelentés a korona szálliíásáról s visszahelyezéséről. Várady János, Graenzenstein Gusztáv, Bömches Frigyes, Görgei Géza, 
Plachy Lajos föltétesen, Fehér Miklós végleg igazoltatik, s Radies Ákos és Ráth Károly, valamint az ujon igazoltak az osztályokba 
soroltatnak. Tisza Kálmán indítványt ad be a honvédek ügyében, Miletics Szvetozár a szerb ügyben interpellálja a kormányt. A 
kormány I. Ferencz József ö felsége, úgyszintén Erzsébet ő felsége megkoronázásáról, valamint a koronázási díjról szóló törvényja
vaslatokat terjeszt elő, s bejelenti egyszersmind igazságügyi reformokra czélzó törvényjavaslatok beadását, melyek előleges megvizs
gálására külön bizottság kinevezését indítványozza. Az elnök a képviselőket a koronázási érmek átvételére szólítja föl. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Horvát Boldizsár, Miké Imre 
Béla b.; később Lónyay Menyhért. 

gr. Wenckheim 

Az ülés kezdődik déli 12 i/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegy
ző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Ocsvay Perencz jegyző (olvassa a június 
14-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.') 

E l n ö k l A hódmező-vásárhelyi választó ke
rület részéről képviselővé megválasztott Tanárky 
Gedeon úr megbizó levelét, az állandó igazoló bi
zottsághoz leendő utasítás végett, bemutatom. 

Tóth Lőrincz képviselő úr kormányi kineve
zéstől függő hivatalba levén kinevezve, képviselői 
állásáról lemond. Trauschenfels Emil képviselő úr 
miniszteri titkárrá levén kinevezve, "képviselői ál
lásáról szintén lemond. Az illető választó kerületek 
új választások elrendelésére fognak fölszólíttatni. 

Fájdalmas érzéssel jelentem a t. háznak egy 
jeles hazafi, tisztelt képviselőtársunk Rónay János 

elhunytát; szintén fájdalommal jelentem Illéssy Já
nos képviselő úr halálát. Az illető választó kerü
letek új választások elrendelésére fognak fölszólít
tatni. 

Bemutatom a t. háznak az idő közben beérke
zett kérvényeket. 

Boros Mihály sopronymegyei Pályi község
beli lakos ingó és ingatlan vagyonának törvényte
len elárvereztetését panaszolván, vizsgálat elrende
lését és kárpótlás eszközöltetését kéri. 

Dindár Lajos M.-Sámsond községbeli lakos 
az erdélyi földtehermentesítési pénztár javára vissza
követelt összeg, méltatlan visszafizettetése alóli föl-
mentetését és okozott költségei megtérítését kéri. 

Szász Mózses, Torda városa tanácsosa és volt 
honvéd őrnagy, a minisztérium valamely osztályá
ban alkalmaztatást kér. 

Petrovácz, Bácsmegyébe kebelezett község 
lakosai az úrbéri maradvány földek megváltásiára 
után követelt tetemes kamatok fizetése alól mago
kat fölmentetni kérik. 

Wallach Mihály és társai, pozsonymegyei 
Nagy-Lévárd községbeli lakosok, úrbéri illetó'sé-
gök kihasítását sérelmesnek panaszolván, vizsgá
lat elrendelését és orvoslás eszközöltetését kérik. 
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Bánd Veszprémmegyébe kebelezett község 
lakosai az udvartelki (curiális) birtokviszonyokat 
országos megváltás alapján megszüntetni kérik. 

Szentiványi Gábor, sepsi-szentiványi birtokos, 
Kálnoky Dénes gr. főkirálybiró által az erdélyi 
főkormányszék rendelete ellenére visszatartóztatott 
leveleinek kiadatását kéri eszközöltetni. 

Láncz Márk pesti orvos uti-leveleinek ható
sági lefoglalását panaszolván, azok kiadatását esz
közöltetni kéri. 

Újvidék városa közönsége az 1861-dik évi 
szerb congressus határozatai alapján kéri a nemze
tiségi kérdések elintéztetését 

Makláry István gömörmegyei Makulcsány 
községbeli lakos az 1848-dik évi hadjáratban ki
szolgáltatott 632 /4 akó szilvapálinkáért járó 2000 
forintnyi követelését kifizettetni kéri. 

Ozv. Klein Davidné szepesmegyi Felső-Rusz-
bach községbeli lakos, szintén a magyar hadsereg 
részére kiszolgáltatott 36 darab göbölért járó 
2457 forintnyi követelését kifizettetni kéri. 

Molnár Sándor Ny erges-Ujfalu községbeli la
kos Nedeczky Tiborcz Esztergommegye alügyé-
szévé történt megválasztatását a közügy tekin
tetéből sérelmesnek panaszolván, a választás meg-
semniisíttetését kéri. 

Rosen István nagykőrösi lakos, volt honvéd 
főhadnagy és német, nyelvtanító, a minisztérium 
valamely osztályánál alkalmaztatást kér. 

Blána Szilárd volt honvéd kapitány bécsi la
kos segedelmezést kér. 

Dr. Vámosi Nagy József oraviczai lakos a 
bányászatnál díjnoki állomást kér. 

Szórád István esztergommegyei Muzsla község
beli lakos atyai örökségének elintéztetését kéri esz
közöltetni. 

Terney György kőrös-ladányi birtokos, 70 éves 
agg,az 1848-diki évben a magyar kincstár részére 
fölhívás utján kölcsön adott tőkéje egy részét, 292 
forintot visszafizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A korona át-és visszavitelével megbízott kül
döttség beadta jelentését, melyet jegyző úr föl fog 
olvasni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő {olvasna az or
szágos küldöttség jelentését a szent korona átviteléről 
és visszahelyezéséről. l) 

Várady G á b o r : T. képviselőház ! Ez imént 
hallott jelentésen nem változtathatunk ugyan, ha
nem azt szerény véleményem szerint mégsem lehet 
észrevétel nélkül hagynunk, hogy abban gr . Cren-
neville és gr. Grünne folyvást ugy említtetnek 
mint császári biztosok. Azon meggyőződésben va-

J) Láad az Irományok 109-dik számát. 

gyok, hogy a magyar szent korona átvitelénél csá
szári biztosok nem szerepelhetnek, és ha mint biz
tosnak van ott valakinek teendője, csakis mint 
magyar királyi biztos lehet ott. (Helyeslés.) 

P a p p Zs igmond: Miután a jelentés be van 
adva, azon nem lehet változtatni; hanem azon meg
jegyzés, melyet Váradyképjviselő társunk tett. csak
is a naplóba, vagy a jegyzőkönyvbe való. 

BÓnis S á m u e l : Azt kimondta Várady Gá
bor képviselő is, hogy a beadott jelentésen változ
tatni nem lehet; nem is ez volt a czélja; hanem 
czélja volt fölszólalni azon kifejezés ellen. Hogy 
pedig ennek a naplóban és jegyzőkönyvben nyo
ma legyen, szerintem igen nagyon szükséges. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a beadott jelentés tudo
másul vétetik, Várady Gábor észrevétele pedig 
nem csak a naplóba, hanem a jegyzőkönyvbe is 
bevitetik. 

Zichy Antal fog az állandó ig'azoló bizottság 
részéről jelentést tenni. 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa az állandó igazo
ló bizottság jelentését Várady János, Barsmegye lévai vá
lasztó kerületében megválasztott képviselőt illetőleg, kit 
a szabályszerű 30 nap fentartásával igazolandónak 
vél. Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni az állandó iga
zoló bizottság javaslatát ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Várady János föltételesen igazoltatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Graenzenstein Gusztáv, Krassó-
megye oraviczai kerületében képviselőnek történt megvá
lasztásáról, kit is a szabályszerű 30 nap fentartásá
val igazolandónak véleményez. Helyeslés) 

' Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? [Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Graenzenstein Gusztáv föltételesen iga
zoltatik. 

Zichy Ál l ta i e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Bömches Frigyes, a brassói vá
lasztó kerületben ujolag megválasztott képviselő tárgyá
ban, kit a 30 napi határidő föntartásávál igazolan
dónak véleményez. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Bömches Frigyes képviselő a szabály
szerű 30 nap fentartásával igazoltatik. 

ZiChy Anta l e lőadó (olvassa Görgei Géza, 
Szepesmegye lőcsei kerületében megválasztott képviselő 
választására vonatkozólag a bizottság véleményét, mely 
Gorgei Gézát a 30 napi határidő föntartásávál iga
zoltatni javasolja. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Görgei Géza képviselő a szabályszerű 
30 napi határidő fentartása mellett igazoltatik. 

ZiChy Anta l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság vélemenyétPlachy Lajos, Zólyommegye korponai 
választó kerületében megválasztott képviselő választása 
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tárgyában, kit is a szabályszerű 30 napi határidő főn
tartása mellett igazoltatni véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Plachy Lajos képviselő a szabályszerű 
30 napi határidő fentartása mellett igazoltatik. 

Még Lázár Dénes képviselő úr tesz jelentést, 
szintén az állandó igazoló bizottság részéről. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét a Fehér Miklós, Hevesmegye szolnoki 
kerületében megválasztott és feltételesen igazolt képvi
selő ellen beadott és v'zsgálat elrendelését és ennek alap
ján a választás megsemmisítését kérő folyamodvány 
tárgyában. A bizottság a fölhozott állttásokat nem ta
lálván okadatoltaknak, a nevezett képviselőt végleg 
igazoltatni véleményezi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Fehér Miklós 
végleg igazoltatik. 

Tisza Kálmán képviselő úr kíván szólani. 
Tisza K á l m á n : T . h á z ! Midőn az ország is

mét alkotmánya birtokában van, megteheti, sőt 
ugy hiszem, helyesen is teszi, hogy megfeledkez
zék azokról, kik ellene vétkeztek, mert az ily vét
kezések folytán támadt üldözések rendesen ujabb 
viszály és visszatorlás magvát hintik el. De meg
győződésem szerint nem teheti azt, hogy megfe
ledkezzék azokról, kik alkotmányáért és szabad
ságáért küzdöttek. Ezen meggyó'zó'désből indulva 
ki, tekintetbe véve egyszersmind a helyzet nehéz
ségeit épen ugy, mint az ország anyagi helyze
tét : készítettem a jelen határozati indítványt, me
lyet azon kéréssel teszek le a t. ház asztalára, 
hogy azt kinyomatván, e hét valamely napjára 
napi rendre kitűzni méltóztassék, midőn is föntar-
tom magamnak annak bővebb indokolását. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvassa az in
dítványt. lj 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni, szét 
osztatni, s tárgyalása iránt a t. ház talán pénteken 
határozhatna ? (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Ez érdemben egy törvény
javaslat is van már régebb idő óta beadva. Fölké
rem a tisztelt házat, méltóztassék elhatározni, hogy 
ezen inditvány fölvétele alkalmával ama törvény
javaslat ügye is tárgyalás alá kerüljön. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház kivánata szerint az érintett 
törvényjavaslat is fölvétetik. 

Most Miletics képviselő úr akar interpellá
tiót intézni a minisztériumhoz. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a Mi
letics Szvetozár interpellatióját): „Interpellatió az 
összes minisztériumhoz a szerb nemzeti kérdés 
ügyében. Újvidék város képviselője a miniszte-

*) Lásd az Irományok 110-dik számát. 

riumhoz azon interpellátiót intézte volt, vajon a 
minisztérium az 1861-dik évi szerb congressus ha-
tározmányait szándékszik-e kormányi javaslatké
pen a háznak benyújtani ? Ekkor az összes mi
nisztérium nevében a belügyminiszter úr azt vá
laszolta, hogy az interpellátió hosszadalmassága 
tekintetéből nem képes azonnal határozott választ 
adni, azonban erre közelebb válaszolni fog. Mint
hogy azonban azóta huzamosb idő eltelt, és az 
országgyűlés azon helyzetben van, hogy törvé
nyeket optima forma hozhat: ennek folytán bátor 
vagyok a minisztériumhoz kérdést intézni, kész-e 
az Újvidék város képviselője interpellatiojára, me
lyet én részemről magamévá teszek, ma vagy a 
legközelebbi ülésben válaszolni ? Pesten június 
18-án 1867. Dr. Miletics, óbecseí képviselő." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
A választ nem én, hanem a miniszterelnök úr adá, 
a válasz pedig az vala, hogy e tárgyban annak 
idejében törvényjavaslatot fog a kormány előter
jeszteni. E tárgyra vonatkozólag se a magam, se 
a minisztérium nevében nem szólottam. Egyéb
iránt most azt válaszolhatom, hogy igenis a kor
mány e tárgyban fog törvényjavaslatot előterjesz
teni, hanem az idő rövidsége miatt ezt eddig nem 
tehette, s alig hiszem, hogy ez ülésszak alat" elő
terjeszthetné, miután e tárgy fölötte fontos levén, 
komoly megfontolást kíván. Ennélfogva csak ak
kor fog ez iránt törvényjavaslat előterjesztetni, 
midőn az országgyűlés ismét összeül. Szemé
lyemre vonatkozólag ismétlem, hogy nem én vol
tam szerencsés e tárgyban válaszolni, hanem a 
miniszterelnök úr adta a választ. 

MiletiCS Szvetozár: E felelettel nem levén 
megelégedve, fentartom magamnak, hogy a köze
lebbi élésben erre vonatkozó törvényjavaslatot 
terjeszthessek elő. 

E l n ö k : Az ujabban igazolt képviselő urak 
besorsolása van hátra- A múlt alkalommal ketten 
a képviselő urak közül elmaradtak, t. i. Radics 
Ákos és Eáth Károly urak; ezek is most lesznek 
beosztandók. A beosztás múltkor a III-dik osztályig 
berekesztőleg történt, ennélfogva most a IV dik 
osztály következik. Ráth Károly képviselő úr jön 
a IV-dik osztályba, Radics Ákos képviselő úr az 
V-dikbe, Görgei Géza képviselő úr a Vl-dikba, 
Plachy Lajos képviselő úr aVII-dikbe. Graenzen-
stein Gusztáv képviselő úr a VHI-dikba, Várady 
János képviselő úr a IX-dikbe, s végre Bömches 
Frigyes képviselő úr az első osztályba. 

Horvát igazságügyminiszter xírnak lesznek 
előterjesztései. (Halljuk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Miután a koronázás véghez ment, kell, hogy a t. 
képviselőház gondoskodjék arról, hogy ezen nagy 
fontosságú alkotmányos tény a- törvénykönyvbe 
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beczikkelyeztessék. Ugy szintén alkotmányos szo
kásaink hozzák magokkal, hogy azon dijak is, 
melyeket az országgyűlés ő felségöknek fölaján
lott, a törvénykönyvbe igtattassanak. Mindezekről 
törvényjavaslatokat a kormány jnevében van sze
rencsém letenni a ház asztalára, kérvén a t, képvi
selő házat, hogy ezeket tárgyalás végett az osztá
lyokhoz utasítani és azután napi rendre kitűzni 
méltóztassék. 

Ezenkivül van a kormánynak még egy ké
rése a t. képviselőházhoz. (HaUjuk!) 

A közigazgatás egyik ágában sem érezhető 
annyira a reform szüksége, mint az igazságki
szolgáltatás terén. Törvénykezésünk hiányai áta-
lánosan ismeretesek. E hiányoknak megvolt ed
dig azon mentségök, hogy az alkotmány nem volt 
helyreállítva, hogy az országgyűlés nem élhetett 
törvényhozási jogával. Midőn azonban az alkot
mány visszaállíttatott, midőn a nemzeti kormány 
megalakult és az országgyűlés törvényhozói jo
gába, visszahelyeztetett : e pillanattól fogva min
den mulasztás saját erkölcsi reputationk rovására 
esnék. Tudva ezt, az igazságügyi minisztérium 
nem késett a legsürgetősebb és legszükségesebb 
reformmunkálatokat megindítani; és van szeren
csém a t. háznak jelenteni, hogy némely törvény
javaslatok részint már készen vannak, részint pe
dig a befejezés küszöbén állanak. Ilyenek különö
sen a törvénykezési rendtartás, a bírói felelősség, [ 
a büntető' törvény és eljárás, ugy szintén az irói 
és művészi tulajdon védelmére vonatkozó törvény
javaslatok. Miután azonban a legmegfeszitettebb 
munkásság mellett sem voltam képes ezeket ugy 
egybeállítani, hogy ma már a törvényhozó testü
let asztalára letetetném, és e czélra 10—12 napi 
időközre volna szükségem, midőn a ház valószí
nűleg már el lesz napolva: ennélfogva méltányol
va egy részről azon okokat, melyek a ház elnapo
lása mellett szólanak, de másrészt nem akarhatva 
azt, hogy az igazságügy terén szükséges és igen 
sürgetős reformok e miatt halasztást szenvedjenek, 
azon kérést bátorkodom a kormány nevében a t. 
képviselőházhoz intézni: méltóztassék egy 15 tagú 
bizottságot megválasztani oly utasítással, hogy 
az igazságügyi minisztérium által előterjesztendő, 
kinyomatandó és a ház tagjai közt kiosztandó 
törvényjavaslatokat az országgyűlés szünetelése 
alatt revisió alá vegye, ugy, hogy midőn az or
szággyűlés üléseinek folytatása végett ismét ösz-
sze fog gyűlni, már nem csak ezen törvényjavas
latok, hanem a bizottság véleménye is a ház asz
talára tehető legyen. {Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az I. 

Ferencz József őfelsége, az Erzsébet ö felsége megko
ronázására, s a koronázási dijra vonatkozó törvény
javaslatokat '). 

G h y c z y K á l m á n : A királyi hitlevelet is 
be szokás czikkelyezni, erre nézve pedig nem hal
lottam törvényjavaslatot előadatni. Nem tudom. 
szándéka-e ezt a minisztériumnak előterjesztem? 
Különben a háznak kellene arról intézkedni, hogy 
a királyi hitlevél beczikkelyezése iránt külön tör-
vényczikkely alkottassék. Bátor vagyok tehát ez 
iránt a tisztelt minisztériumhoz kérdést intézni. 

Mikó I m r e gr . : ü g y tudom, a fölolvasott 
első törvényjavaslatban a kir. hitlevél is benfog-
laltatik. 

Elnök: Je gyző úr még egyszer föl fogja 
olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvasna az 
I. Ferencz József ö felsége megkoronázása ól szóló 
törvényjavaslatot.) 

G h y c z y K á l m á n : Itt csak az e skümintáról 
van szó; tehát a királyi hitlevelet pótlólag be kell 
igtatni. (Helyeslés.) 

Elnök : Ezen törvényjavaslatok ki fognak 
nyomatni, a képviselő urak közt szétosztatni s 
mindenek előtt az osztályokban tárgyaltatni. Egy
úttal a hitlevél beczikkelyezésére nézve is meg 
fognak az intézkedések tétetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvas sa az 
igazságügyminiszter részéről a törvénykezési rendtar
tás, birői felelősség, büntető törvény és eljárás, végre 
az irói és művészi tulajdonra nézve készítendő tör
vényjavaslatok iráni beadott indítványt. 2) 

E l n ö k : Ez indítvány ki fog nyomatni s a 
ház tagjai közt ki fog osztatni. Tárgyalási nap
jául talán pénteket tüzhetnők ki'? (Helyeslés.) 

O felsége kegyesen meghagyni méltóztatott, 
hogy a koronázási ünnepély emlékéül minden 
képviselő úrnak egy arany, egy nagyobb és egy 
kisebb ezüst érem adassék. Ezen érmek már itt 
vannak: méltóztassanak tehát a t. képviselő urak 
átvételük iránt intézkedni. Az átvételi nyugták az 
elnökségnél, az érmek pedig a pénztárnál vehe
tők át. 

Egyszersmind kérem a kérvényi bizottság' 
tagjait, hogy ülés után itt maradni, a költségve
tési bizottság tagjait pedig, hogy holnap d. e. 10 
órakor az elnöki szobában megjelenni méltóztas-

! sanak. 
Az ülés végződik d. u. 1 l/i órakor. 

1) Lásd az Irományok 111—113-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 114-dik számát. 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. :H 
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1867. június 21-dikén 

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

Tárg-yai : Bemutattatnak : panaszok (Suli József és Böser Miklós választása ellen ; félegyházi választók kérvénye kép
viselőválasztás! ügyök eldöntése iránt, minélfogva a még hátralevő vizsgálati jelentés mielőbbi beadás i határozatilag kimondatik; Szabó 
Sámuel, Stefanidesz Henrik, Ocsvay Ferencz és Conrád Mór lemondása a képviselőségről; Miletics Szvetozár indi tványai az ö felsége 
koronázásáról szóló törvényczikkre, a nemzetiségi kérdésre, a szerb nemzetre s a honvédek ügyében beadott törv ényjavaslatra nézve; 
a főrendek üzenete a koronázás leírása iránt. Tisza Kálmán honvédügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik. B emutattatik a képvi
selők albuma Borsos és Doctortól. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove htván. Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni 
Ráday László gr., a szólani kívánók neveit jegyzi 
Csengery Imre. 

Segesvár városa több választója Grull József 
képviselővé történt választását megsemmisíttetni 
kéri. 

Torontálmegye billeti kerületének több vá
lasztója Röser Miklós választását megsemmisíttetni 
s más választási elnök kiküldését kéri. 

Mind a két folyamodás az igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Midőn a tiszt, ház tárgyalás alá vette Hra-
bovszky Zsigmond képviselő úrnak igazolási kér
dését, az igazoló bizottság igazolást hozott javas
latba; a t. ház azonban akkor azt rendelte, hogy 
a bizottság az első választásra vonatkozó vizsgá
lati jelentést is tárgyalás alá vegye és ahhoz ké
pest terjeszsze elő véleményét. Ennek következté
ben én többször, sőt sokszor sürgettem a jelentés 
beadását, különösen sürgettem most a legközelebbi 
napokban, sürgettem szóval és Írásban; de czélt 
nem értem. Most Félegyháza városának több vá
lasztói folyamodnak a t. házhoz, és kérik, méltóz
tatnék arra nézve intézkedni, hogy ezen ügy mi
előbb döntessék el. En e folyamodást bemutatom 
kötelességemnél fogva, és kérem a t. házat, mél
tóztassék határozatilag kimondani, hogy a hátra
levő vizsgálati jelentés mielőbb adassék be. {He
lyeslés.) 

Szabó Sámuel, Stefanidesz Henrik, Ocsvay 
Ferencz és Conrád Mór miniszteri hivatalnokokká 
levén kinevezve, képviselői állásukról lemonda

nak. Ennek folytán az illető központi bizottságok 
áj választás elrendelésére fognak fölszólíttatni. 

Miletics képviselő úr többféle törvény- és h a-
tározati javaslatot adott be, melyek föl fognak ol
vastatni. 

Káday László gr. jegyző (olvassa Miletics 
Szvetozár javaslatait, nevezetesen: a felséges Ferencz 
József Magyarország királyává avattatása- és koro-
náztatásáról szóló törvény czikkre vonatkozó indít
ványt ; a nemzetiségi kérdés elintézéséről szóló indít
ványt ; a szerb nemzet ügyében való határozati, illető
leg törvényi avaslatot; végre: toldalékot az 1848/9-ki 
évi honvédek és azok Özvegyei, árvái érdekében teendő 
intézkedések tárgyában hozott törvényjavaslathoz. *) 

E l n ö k : Ki fognak nyomatúi s a ház t agjai 
közt kiosztatván, napi rendre tűzetni. 

Apor Sándor báró, a felsőház részéről mint 
annak jegyzője üzenetet hozott. 

Apor Sándor b. főrendi j e g y z ő : Mélt. el
nök, tisztelt képviselőház! A képviselőháznak 
azon határozata, mely a királyi koronázás ünne
pélyének tökéletes leírása eszközlésére vonatkozik, 
a főrendekkel közöltetvén s ott tárgyaltatván, ki
küldetésemhez képest van szerencsém az ott ho
zott határozat jegyzőkönyvi kivonatát a képvise
lőház asztalára letenni. (Éljenzés.) 

R á d a y LáSZlŐ gr. j e g y z ő (olvassa a főren
dek junms 19-kén tartott ülésének jegyzőkönyvi kivo
natát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik, s a holnapi ülés
ben a koronázási ünnepély leírása a háznak bemu-
tattatik. Most következ ik . . . . 

Milet ics S z v e t o z á r : Kérném kimondatni, 
hogy az általam beadott indítványok ki fognak 
nyomatni és kiosztatván, napi rendre tűzetni. (Föl-
kiáltások : Már ki van mondva !) 

l) Lásd az Irományok 115 — 1 1 8 számai t 
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E l n ö k : Következik Tisza Kálmán képvise
lőnek az 1848-diki honvédek özvegyei s árvái ér
dekében teendő intézkedésekre vonatkozó indítvá
nyának tárgyalása." 

Báday László gr. jegyző (olvassa az indít
ványt.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Azt kellene 
hinnem, hogy indítványomat, melyet a fenforgó 
körülmények figyelembe vételével tettem, nem lesz 
szükség bővebben indokolni. Hiszen mindnyájan 
tudjuk, miért küzdöttek és mikép küzdöttek 1848 
—49-ben a honvédek. Küzdöttek hazánk meg
támadott alkotmányáért; és midőn ezen alkot
mányt Olmützben a hatalomnak akkori kezelői az 
elbizakodottság egy rajok nézve is átkos perczé-
ben széttépettnek nyilvánították, midőn kimon
dották Magyarország, mint ilyen fölött a halálité-
letet: küzdöttek az ország lételéért, fenmaradásá-
ért ; küzdöttek pedig ugy, hogy két hatalomnak 
egyesült ereje volt szükséges a küzdelem elnyo
mására. Még az elnyomás perezeiben is ama gyá
szos halmot, mely a nemzet legszebb reményeit 
és leghűbb fiai egy részének hűlt testét fedezi, a 
dicsőség fénye ragyogta körül. Hosszú éveken 
keresztül a dicsőség ezen fénye volt egyedül az, 
mely áttört a sötét éjszakán, mely hazánkra bo
rult, adván vigaszt a honfi bánatának, adván re
ményt, az átalános csüggedés közepett, és figyel
meztette egyúttal a világot, mely századok során 
át megszokta volt rólunk semmit vagy csak rosz-
szat hallani: hogy van itt egy akarat- és élet
erős nép, mely bukásában is életrevalóságának 
adta jelét. 

Nem is hihetem, hogy legyen bárki is e ház
ban, ki tagadhatná, hogy azok, a kik 48/9-ben 
honvédek, és olyanok voltak, milyeknek a honvé
deknek lenni kellett, érdemeket szereztek magok
nak a haza iránt. Én részemről, t. ház, ki nem va-
lék oly szerencsés köztök leróhatni hazánk iránti 
tartozásomat, erről meg vagyok győződve, és 
épen azért tevém indítványomat, hogy ha nem is 
oly mértékben, mint ezt óhajtom, de legalább a 
mennyiben lehet, adjuk meg ezen érdemek jutal
mát. Bizonyosan, t. ház, sokkal nagyobbszerűen 
és szebben hangzott volna, ha átalában azt indít
ványoztam vala, hogy mindazok, a kik ama ko
moly időkben az ország iránt érdemeket szereztek 
magoknak, országos jutalomban részesüljenek. De 
meg kellett gondolnom, hogy egy ily átalános-
ságban tartott indítvány, mely természetesen nem 
lett volna csupán a honvédekre szorítható, oly 
roppant anyagi áldozatot követelt volna az ország 
népétől, melyet annak túlterhelt vállai nem bírtak 
volna meg, és épen az által, hogy sokat kívántam, 
tettem volna lehetetlenné, hogy az is megtörtén

jék, a mi legszükségesebb, és a mi meggyőződé
sem szerint lehetséges is. 

Meg kellett gondolnom, hogy a hazafiúi ér
dem jutalma az öntudat és az országos elismerés: 
és épen azért tettem indítványomat ugy , a 
mint tettem, hogy az országos intézkedésben rejlő 
országos elismerésben leljék meg erkölcsi jutalmo
kat mindnyájan, az anyagi áldozatot pedig csak 
azok érdekében követeljük az országtól, kiket 
anyagi szigorú helyzetűk arra utal. De ezekre 
nézve sem azért kivánom én az anyagi segélyt, 
mintha őket ez által jutalmazni akarnám, mert 
hazafi érdem jutalma anyagi előmenetel nem le
het ; de kivánom az ország méltóságának szem
pontjából, mert én legalább nem tudok amaz esz
mével megbarátkozni, és bevallom, minden csepp 
vérem fellázzad az ellen, hogy Magyarország tör
vényhozása akkor, midőn már intézkedhetik, iiieo-
eng'edje, hogy az Ínséggel való küzdé.saek kité
tessenek, vagy a magán jótéteméin- mindig ke
serű kenyerére utaltassanak azok. a kik ily hely
zetbe azért jöttek, mert kötelességöket teljesítet
ték. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) És ha indítvá
nyom elfogadtatnék, miként mondám, az erkölcsi 
jutalom megadatnék mindenkinek. 

E mellett a minisztérium oly helyzetbejönne, 
hogy tekintetbe véve azon szempontokat, me
lyeket indítványomban kijelöltem, valóban igen 
csekély anyagi áldozat igénybe vételével tehetne 
oly javaslatokat, melyek legalább a legszüksége
sebbekre nézve kielégítők lennének. 

Igaz, nem csupán a volt honvédek azok, kik 
azon időben érdemeket szereztek a haza irányá-

I ban. De azt hiszem, az, hogy másoknak is 
vannak érdemeik, nem szolgálhat indokul arra. 
hogy az ország ne intézkedjék az Ö érdekökben. 

Vannak a volt honvédek között olyanok, kik 
az által, hogy mint honvédek kötelességöket tel
jesítették, megfosztattak öreg napjaik, egész csa-

] láduk egyetlen biztositékától : a nyugdíjtól. 
Vajon megengedi-e azt az egyszerű igazság, 
hogy ezek irányában az ország ne tegyen semmit 
akkor, midőn a koronás király, megsemmisítvén a 
politikai okok folytán hozott Ítéletek következmé
nyeit, az elkobzott javaknak visszaadatását el
rendeli ? 

De én, t. ház, részletekbe bocsátkozni nem 
akarok. Ha indítványom elfogadtatnék, az ab
ban kijelölt szempontok folytán összegyűjtött ada
tok alapján, a minisztérium föladata volna, részle
tes javaslatokat tenni, és csak akkor lehetne ezek
hez alaposan hozzá szólani. De erős meggyő
ződésem, hogy nem a volt honvédek érdeke csu
pán, de épen úgy. vagy tán még inkább Magyar
ország becsülete megkívánja, hogy e tekintetben 
intézkedés történjék. Meggyőződésem, Tiogy ha 

34* 
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a t . ház ez irányban intézkedendik, Magyarország
ban majdnem egyhangú helyesléssel fog talál
kozni, és nem hihetem, hogy akár a felsőház, akár 
a koronás király, ki legyőzve az őbenne nem 
ugyan jogi, de lélektani indokoknál fogva meg-
foghatólag létezhető idegenkedést, egy nemes, po
litikailag bölcs tett által maga tette meg az első 
lépést a volt honvédek érdekében, nem hi
hetem, mondom, hogy akár az egyik, akár a má
sik gátul szolgálhasson abban, hogy az ország 
megtehesse azt, a mit az ország részéről hitem sze
rint megtenni kötelesség. 

Az igazság, a nemzeti becsület, és bár engem 
csak e kettő vezet, a helyes politika nevében is 
kérem a t. házat, hogy indítván yoniat elfogadni 
méltóztassék. 

Y a y B é l a b .: T. ház ! A beadott határozati 
javaslatot nem pártolhatom, mert én azon tényből, 
a mely mindjárt a bevezetésnél megemlitfetik, hogy 
„hazánk újra alkotmánynyal bir," nem azon kö
vetkeztetéstvonom, hogy „tehát a nemzet az igaz
ság érdekében emlékezzék meg azokról, kik érette 
küzdöttek" — mert hiszen küzdeni nem csak karral, 
de szellemi fegyverekkel is lehet, és e küzdésnek 
eredménye nem mindig testi sérülés, hanem lelki 
gyötrelem és anyagi kár is lehet, a mint sajnos, 
majd mindegyikünk tapasztalta — ; hanem egyene
sen azt következtetem, hogy miután 18 év óta job
ban kevésbbé segítettük is már a munkaképtelen 
honvédeket és az elesettek özvegyeit és árváit, de 
ezen segély — főkép a miatt, mert alkotmányunk 
nem volt helyreállítva, s szabad egyesülés és 
nyilvánosság hiányzottak — mindig igen csekély
nek, hiányosnak, s különösen nem czélszerünek 
mutatkozott: tehát most, midőn alkotmányunk 
helyreállott, sőt ő felségök jó példával járultak 
elénk, szabadon, önként, egyesült erővel segítsük 
azokat, és igy segélyünk bizonyosan elégséges és 
czélszerü is lesz. (Helyeslés a középen.) 

Hogy ez igy történjék, nem látom át szüksé
gét annak, hogy a ház határozzon egy összeget, 
melyet az ország adna s mely akár az adóval sze
detnék be, akár kölcsön utján eszközöltetnék. 

Hazánk finaneziális állapota jelenleg oly szo
morú, oly zilált, hogy hacsak elkerülhetjük, nem 
kell. nem szabad fmancziánkat uj adóssággal, az 
adózó nép vállait uj adóval terhelni, annyival ke
vésbbé, mivel — sajnos — de vannak lakói hazánk
nak, kik tán épen e czélra adózni vonakodnának, 
vagy legalább is nem szívesen fizetnének; míg 
azok, kik ezt megtennék, egy egyszerű fölhívásra 
is szívesen áldozandják filléreiket e szent czélra, 
nem azért, mert kell, de azért, mert szívok sugal
lata az. 

És, t. ház, ha ezélunk a negyvennyoíczadiki 
eseményeket a jelen- és az utókor előtt szentesi 

teui: ezt nem annyira ezen beadott határozati ja
vaslat által, mint úgy érjük el, ha mint egyesek 
minél nagyobb számmal járulunk az ő felségök 
által megkezdett honvédsegélyző-alap növelésé
hez. Hiszen igy fogjuk megmutatni a világnak, 
hogy 18 év sem birta kioltani keblünkből azon 
honszerelmet, mely 1848-ban ott uj tiszta lángra 
gyúlt, megingatni azon meggyőződést, mely haza
fiúi kötelességünket mindig élőnkbe szabta. Igen! 
mert tiszták, szentek voltak akkor is keblünk ér
zelmei : mert a 48-ki események czélja nem forra
dalom, hanem alkotmányunknak a tiszta jogfoly
tonosság utján helyreállítása és fejlesztése volt, 
és bár a 48-ki események később — nem önhibánk 
által — forradalomra vezettek is, azért mégis csak 
azon törvények, régi szent jogaink voltak azok
nak kutforrá sai, melyekhez való szilárd ragaszko
dásunknak köszönhetjük most, ma alkot mányunk 
helyreállítását és békés úton nyert győz elmeinket. 

Ezt ismerte el, szerintem, ő felsége is, midőn ko
ronázási tiszteletdiját honvédsegélyző alapul aján
lotta föl; ezt állítjuk mi is, midőn egyes adomá
nyainkkal ezen összeget gyarapítani igyekszünk, 
hogy minél több nyomor enyhittethessék, minél 
több keserű könyek töröltessenek le. Mint egyesek 
járulunk adományainkkal az összeghez, de egyes 
emberek teszik a nemzetet, mint fűszálak a rétet, 
mint cseppek a tengert. Ks nem fogja elkeseriteni 
e szent alap egybegyültét semmi, nem adóbesze
dés , nem kamatfizetés; alkotmányos érzelmű 
hazafiak adománya lesz az egész, kik nem ala-
mizsnáskodni akarnak, hanem hazafiúi szent köte-
lességöket vélik teljesiteni. 

Azért is én a beadott határozati javaslatot 
mellőztetni kívánnám, és ezen értelemben, mint 
mondottam, indokolt napirendre óhajtanék sza
vazni, melyet ha a t. minisztérium egyik tagja 
praesicirozva elénk terjesztene, igen örülnék. (He
lyeslés a középen.) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. ház! 
Tisza Kálmán képviselő úr indítványának csak 
indokolása levén a mai napi rendre kitűzve, mi
előtt a tárgyalás fölött a t. ház határozna, bátor
kodom a kormány álláspontját és nézeteit ez indít
vány és kérdés körül röviden körvonalozni. (Hall
juk !) 

A kormány álláspontja nem a fegyveres erő 
vívmányain, hanem a 48-dik évi törvényekből vont 
jogfolytonosságon alapul. 

Á viszály kérdését a trón és nemzet között, 
nem a fegyver éle döntötte el, hanem azt a viszály
ban állott felek kölcsönös jóakarattal és engedé-
kenységökkel önmagok oldották meg. (Helyeslés.) 

Azonban hogy az őszinte kibékülés, mely a 
kedélyek kölcsönös kiengesztelődésót föltételezi, 
állandó és tartós legyen: mulhatlan követelmény, 
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elkerülni mindent, a mi a létrejött egyesség által 
megszüntetett viszálynak emlékeit és okait újra 
fölélesztené. E nélkül a kiegyenlités lehet ujabb 
viszálynak forrása, magva és sarkköve, de va
lódi béke alapjává nem válhatik. (Helyeslés.) 

0 felsége, midőn az ország által fölajánlott 
koronázási dijt azok árvái, özvegyei és rokkant
jai számára adományozta, a kik egykor &' felsége 
és seregei ellen küzdöttek, kiengeszteltségének 
oly magasztos, oly megható példáját adta, a- me
lyet el nem ismerni és a melyet a nemzet részéről 
is nem követni, nem csak a legnagyobb politikai 
hiba volna, hanem egyúttal gyöngédségünkre és 
lovagiasságunkra árnyékot vethetne. (Igaz! He
lyeslés.) 

A kormány tehát minden oly indítványban, 
mely a békés kiegyenlités által megoldott vagy 
elejtett kérdéseket ismét előtérbe akarna állítani, 
nem láthat egyebet, mint oly törekvést, melynek 
czélja utólag desavouálni a többség politikáját, 
[Helyeslés a középen) azon politikát, melynek jel
szava és kiindulási pontja volt: fátyolt vetni a 
multakra. (Helyeslés.) 

Ez okból a kormány nem tarthatná helyes
nek és következetesnek, hogy országos határozat 
vagy törvény intézkedjék oly ügyben, mely épen 
a létrejött kiegyenlítésnél fogva megszűnt a tör
vényhozás tárgyai közé tartozni. 

Továbbá a kormány az alkotmány visszaál
lítását ugy értelmezi, hogy az békét jelent nem 
csak fölfelé, hanem lefelé is, a különböző ajkú 
honpolgárok között, a kik a magyar korona terü
letén laknak. (Elénk helyeslés a középen.) Ennél
fogva a kormány nem akarhatja, hogy az ország
gyűlés gondoskodása a volt honvédekről ugy 
tűnjék fel, mintha ez országos jutalom akarna 
lenni azok részére, a kik 1848-és 49-ben nem csak 
az osztrák hadsereggel, hanem a különböző nem
zetiségű honpolgárok egy részével is sajnos 
kényszerűségből küzdelemben állottak. (Helyeslés 
a középen.) 

A kormány nem akarhatja, hogy a tesvéri 
egyetértés, a különböző ajkú honpolgárok között, 
ily országgyűlési határozatnak könnyen történhető 
félremagyarázása által fölzavartassék, hogy a mul
tak sebei újra fölszaggattassanak, és hogy a test-
vérharcz keserű emlékeinek föltámasztása által a 
már lecsillapult izgalmak ismét megújuljanak. 

A honvédek gyámolítása oly módon, miként 
indítványozva van, csak országos adóalapból 
levén eszközölhető, a kormány nem akarja a nem
zetet kitenni oly vádnak, hogy a szerencsétlen 
testvérháború áldozatairól egyoldalúlag gondos
kodott, ellenben az ezek részére megszavazott 
országos segély terheit mindenkire, kivétel nélkül 
és kötelezőleg, kiterjeszti. (Helyeslés a középen.) 

A kormánynak a különböző ajkú honpolgá
rok irányában sincs más jelszava, mint a multak 
feledése : és ezért a kormány ellenez minden oly 
lépést, mely szemrehányásnak volna magyaráz
ható a multakért, vagy szemrehányást idézhetne 
elő a jövőre. 

Egy másik ok, a miért a kormány ez indít
vány ellen sorompóba lépni kénytelen, azon elvi 
következmények horderejében fekszik, a melye-

J ket az maga után vonna. 
Ha az országos jutalmazás vagy kárpótlás 

elvét a volt honvédek irányában veszszük alkal
mazásba, nincs semmi ok azt ki nem terjeszte
nünk a nemzetőrökre és mind azokra, kik azon 
korszakban, habár más téren, de ugyanazon ügy 
szolgálatában állottak, [Helyeslés a középen) vagy 
a kik azon események folytán vagyonukat rész
ben vagy egészben elvesztették. (Helyeslés.) 

És miután ezek száma végetlen, és miután 
a szenvedett anyagi áldozatok majdnem fölszámit-
hatlauok: tehát az országos jutalmazás vagy kár-

] pótlás elve még szerencsésebb körülmények közt 
is túlfeszítené a nemzet erejét; a mai viszonyok 
között pedig az úgy is adóval túlterhelt nép vál
lára elviselhetlen terheket rakna, és gyakorlatilag 
oda vezetne, hogy az alkotmány visszaállítása, a 
mely ily követeléseknek utat nyitott, az ország 
anyagi fölvirágzását hosszú időre megnehezítené. 
(Helyeslés a középen.) 

Elvégre a kormány azon meggyőződésben 
van, hogy országos jutalom fölajánlása könnyen 
gyöngédtelenül érinthetné az illetők jogosult ön
érzetét, egyszersmind pedig a hazafiúi önzéstelen 
áldozatkészség erkölcsi értékét az utókor előtt 
devalválhatná. 

Ezek az okok, melyeknél fogva a kormány 
nem tartja czélszerűnek, helyesnek és ildomosnak, 
hogy a volt honvédekről országos határozat vagy 
törvény által történjék gondoskodás, és czélsze
rűnek, helyesnek egyedül azon utat látja, melyet 
ő felségök magasztos példája jelölt ki és melyen 
a kormány továbbra is teljes erélylyel és követ
kezetességgel fog előre haladni, t. i. a társadalmi 
téren a magán önkéntes ajánlatok forrásait meg
nyitni. (Helyeslés a középen.) 

Ezen okoknál fogva a kormány Tisza Kál
mán képviselő lír indítványa ellenében indokolt 
napi rendre térést hoz indítványba. (Elénk éljenzés 
a középen.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T képviselőház ! Tisza 
Kálmán képviselő úrnak azon magasztos elvét, 
miszerint a honvédek özvegyei-, árváiról és önma
gokról is gondoskodni kivan, tiszta szivemből pár
tolom ; mindazonáltal azon okból , mert van 
benne egy eszme, t. i. a non possumus vagyis a 
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haza kimerült anyagi helyzetének eszméje: azt 
mindamellett mellőztetni kívánom. 

Vannak tények, melyekre vonatkozólag nem 
szabad a non possumus, a „nem lehet" elvéből a 
jutalmat vagy elismerést elhárítani a nemzetgyű
lés azon kötelességét, melyet az még 1848-ban 
augusztusi ülésében, a felső táblának beegyezésé-
veí mondott ki e szerint: „Mind azon közvitézek 
és honvédtiszti egyének illő jutalmazásáról, kik e 
hon szolgálatában az ellenség előtt magokat kitüntet
ték vagy bénulás miatt tehetetlenekké lettek, va
lamint az elhullottak családjairól is az álladalom 
gondoskodni fog." (Helyeslés a baloldalon.) 

T. képviselőház! Van még egy más okom 
is, miért én a t. minisztérium nézete ellenében Tisza 
Kálmán indítványát mellőztetni kivánom: s ez az, 
mert e tárgyban egy rendszeresen kidolgozott rész
letes törvényjavaslat már csaknem bárom hónap óta 
beadva van. Tehát miután van törvényjavaslat; Tisza 
Kálmán pedig a minisztériumot ^kívánja utasítani, 
hogy a haza anyagi helyzetét figyelembe véve 
csináljon törvényjavaslatot; s miután amaz előbb 
beadott törvényjavaslatot a ház kinyomatni s ki
osztatni elrendelte : nincs egyéb hátra, mint az 
osztályoknak adni át, mert a házszabályok 32-dik 
§-a mondja: „Ha az indítvány ezélja törvényt al
kotni.azt törvényjavaslat-formában kell benyújtani, 
és ha a törvényjavaslatot tárgyalni kívánja a ház, 
azt kinvomatni. kiosztatni, és mindenesetre az osz
tályokhoz utasítani szükséges." Én tehát, t. ház, 
miután a ház ezen törvényjavaslatra vonatkozólag 
már intézkedett, nem kívánok egyebet, mint hogy 
méltóztassék amaz előbb beadott törvényjavasla
tot az osztályokhoz utasitani, s majd ha ezen utasí
tás folytán az osztályok véleményes jelentése a ház 
elé kerül, annak idején a részletekhez hozzá fogok 
szólani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Nagyon röviden 
czélom hozzászólani ezen fontos kérdéshez. 

Hogy annak, mit a törvényhozás egyik fele oly 
magasztosán és bizonyosan általunk is teljes mérték
ben elismert formában tett, a törvényhozás másik fele 
általi folytatása mennyiben lehetne az eredeti 
czélra nézve ártalmas, mennyire gyengítené ez az 
eredeti czélzat horderejét, mennyire kevesbítené 
azon jó hatást, melyet az első lépés országszerte 
szült, azt, megvallom, fölfogni képes nem vagyok. 
De igenis fölfogom azt, mily lehangoló érzést, 
mily csalódási érzetet fog az országban szülni, ha 
amamagasztos példát mi—egyenkint akár mennyire 
is követjük — mint törvényhozók, mint a törvény
hozás másik fele követni nem fogjuk. Ezt hossza
san fejtegetnem nem szükséges, mert be fogja azt 
igazolni az idő. 

Említtetett itt, hogy a volt honvédekre nézve 
ily országos intézkedés talán lealázó knne , a telje

sített kötelesség méltánylása által pedig a nemzetnek 
öntudata a honfiúi kötelmekről jövőre nézve meg
rontatnék. Ezzel szemben egyszerűen csak azt va
gyok bátor kérdezni, vajon az egyesek könyör-
adománya— mivé a jobb oldali fölfogás, fájdalom, 
ezennel ő íelségök nagyszerű adományát is törpit-
tette — nem fogja-e legalább annyira vagy sokkal 
jobban sérteni az illetők öntudatát, önérzetét 4? 

A mi azt illeti, hogy országos jutalmat osz
togatni ilynemű érdemekért nem lehet, abban 
tökéletesen egyetértek az illető' tisztelt szónokkal; 
de egyetértek ebben Tisza Kálmán indítványával 
is, mert az nem országos jutalomról, hanem orszá
gos elismerésről, erkölcsi szellemi jutalomról szól. 
(Helyeslés.) 

A mi az indítvány végrehajtását anyagi tekin
tetben illeti, hogy adó utján eszközöltessék-e az 
alap létrehozása, vagy miféle utón és módon, sen
nek kivitele sérthet-e valakit vagy nem'? ennek 
megitélését, az eszköz megválasztását índitványozó 
teljesen a magas minisztérium bölcseségére bizta. 
Indítványozó az utat a minisztérium elé ki nem 
szabta, adót vessen-e ki, vagy állásához illő lelkes 
fölszólitás által magánosoktól gyűjtse-e be az ala
pot. Ezt egyátalában ki nem jelölte az indítvány, 
ha azt figyelmesen méltóztatnak olvasni; csak azt 
akarja, hogy az országgyűlés törvényes határozat
ban ismerje el a méltánylatot, s mondja ki, hogy a 
minisztérium ezen tekintetben egy vagy más utón 
intézkedjék. A minisztérium bölcseségétől függ te
hát kitalálni azon eljárási módot, mely a testvér
nemzetiségeket ne sértse. 

Egy pontra jutottam itt.t. ház, a mely, megval
lom, keserűséggel tölti lelkemet: egy argumentumot 
hallottam ugyanis a miniszteri padról fölemlíteni, egy 
gyanúsítást, amely szerint, ha talán akaratlanul is— 
mert annyi jó indulatot a gyanúsító részére is be aka
rok vallani —azzal indokolta az indítványt, hogy az, 
akaratlanul bár, a nemzetiségek között volt—hála Is
ten már szunnyadni kezdő — visszavonást föl a-
karja éleszteni. Lehetnek, t. ház, épen ugy a ma
gyarság, mint más nemzetiségek körében egyes 
oly daemonok. kik azt a daemoni argumentumot 
föl akarnák használni. En azonban nemcsak magyar 
ajkú, de az ország minden ajkú lakóinak egyáta
lában sokkal több józan észt tulajdonitok. mint
sem hihetném, hogy az ily daemoni argumentu
mok rajok hatni még most. még ma is képesek 
lennének. En tehát, megvallom— annyira, mennyire 
a ház egy szerény tagjának szabad — az ország, az 
egész ország nevében, a visszavonás felélesztése 
gyanusiját kénytelen vagyok visszautasitani. Fá
tyolt vetünk mi is a múlt bűneire, melyeken 
pokrócz is megférne, szívesen; nem tartozhatik 
azonban föladataink közé fátyolt vetni a honfiúi 
érdemre, megfeledkezni martyraink sirhalmairól. 
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Ha mindezektől elvonva, magát a kérdést te
kintjük, röviden az indítványra szavazok, s óhaj
tom, hogy intézkedjék a ház az iránt, hogy a mi
nisztérium ez irányban törvényjavaslatot terjeszszen 
elő. Hogy ezt a minisztérium miként fogja szer
keszteni, s hogy magának ez eszmének végrehaj
tását hogy fogja eszközlésbe venni : azt az indít
vány is fentartja a minisztérium bölcseségének. 
(Helyeslés balról.) 

Makray L á s z l ó : T .ház ! Tisza Kálmán kép
viselőtársunk kifejtette előttem azt, a mit én ki
fejteni képtelen volnék; hanem szó nélkül nem 
hagyhatom azt a vádat, a melyet b. Vay Béla 
vetett ide a honvédnevezésre, mert ő úgy állította 
elő a honvédet, mint a kiben szellem nemlétezett. 
(Zaj.) Kérem alássan, úgy állitotta elő, és szavaiban 
az van kifejezve, hogy a honvédsereg csak mint 
romboló eszköz működött, és vádolta a honvéd
sereget forradalommal is. Tagadom mind a kettőt. 
A honvédsereg alakult a nemzet akaratából, tör
vényhozás alkotta a törvényeket, a honvédsereg 
fölszólíttatott törvényeink védelmére. 

Az akkori országgyűlés társadalmi institu-
tióját szélesítette a nemzetnek az által, hogy 
egyik résznek jogát a másik rész tulajdonává 
tette; ennek következése lett, hogy irigyei tá
madtak, s felkelt a reactió, és különböző alak
ban bujtogatni kezdett. Először is készített egy 
polarizáló apparátust, melyet górcső alá alkal
mazott a a fejedelemnek szeme elibe állított, 
mely a forradalom színeit polarizálta, polari
zálta azt mutatva, hogy ha t. i. a magyar nemzet 
megerősödik, őt a trónról fogja leszállitani; rémít
gette az aristokratiát azzal, hogy ha a magyar nem
zet megerősödik, a demokratia tengert képezend, 
melybe az aristokratia elmerül ; rémítgette a nem
zetiségeket azzal, hogy a magyar nemzetnek tö
rekvése az ő nyelvűket megsemmisíteni, hogy 
mindnyájukat magyarokká tegye. Ezekből támadt 
a mindenfelőli félelem, s különböző irányban a 
forradalom. 

S midőn az idő folyama bebizonyította a világ 
előtt,hogy a nemzet mindezt nem akarta, hanem azt 
akarta, hogy törvényeit, melyeket ősei alkottak, 
szándékosan kezeiből ki ne vehessék: a nemzet 
ezen törekvésének adott a honvédsereg kifejezést: 
a az által, hogy hősiesen harczolt, megfelelt a nem
zet ősi szellemének is. 

Ennélfogva én nem kegyelmet kérek a hon
védek számára — mert a honvédsereg romjaiban is 
áll szellemére nézve az események hullámzásai kö
zött ma is, mint kőszirt a tengerben, mely fölött a 
hullámok elcsapkodtak ugyan, de meg nem szűnt 
az lenni, a mi volt, s magát múlt tetteiben tükrözi 
vissza — hanem jogot követelek a honvédek szá
mára. Én, mint honvéd, azt mondom, hogy ha je

lenleg magyar minisztérium létezik, azt a honvé
deknek köszönhetjük: mert ha nem lett volnahon-
védsereg, ma minisztérium nem léteznék: mert a 

| honvédseregnek kellett bebizonyítani a világ előtt, 
! hogy a magyar nemzet erős arra nézve, hogy alá 

lami életét jövőre is biztosítsa. Es jogot követe
lek nem csak mint képviselő, hanem mint honvéd 
több honvédtársam nevében is : bírni akarom ka-

| tonai rangomat, melyet V. Ferdinánd magyar ki-
j rály nevében az általa kinevezett hadügyminiszter 

adott, mert azt tőlem jogosan elvenni nem lehe
tett. És miután ő felsége erre az első kegyelmi 
tényt adta, hogy a multakra fátyolt kíván vetni, 
én azon régi jogomba kívánok visszalépni, melyet 
az erőszak által elhagytam. 

Ez az, a mi még mondani akarék. Pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Egy alkalommal 
kiszaladt a számon az, hogy lígy beszélek mint 
honvéd: akkor rósz néven méltóztatott venni; most 
előre kijelentem, hogy nem mint honvéd, hanem 
mint képviselő szólok. 

Engedje meg a t. ház, hogy a legköze
lebbi múlt időkre visszamenjek. A 67-diki bi
zottság munkálata a közös ügy fölött és több 
más tárgyak, nem különben végre a miniszter úr 
által beadott öt tárgy hogy miért siettetett oly 
nagyon nyakra főre, vagy, mint mondani szokás, 
ventreá térre, meg nem foghattam, s velem a nép 
sem: tehát fölvilágosítást kívántam, hogy ennek 
lenni kell-e? Azt a fölvilágosítást vettem, ki kell 
békülnünk minden áron. Eszembe jut ama nóta, 
hogy: „megvettelek rózsám nagy áron.* Adja Is
ten, hogy másik részét is utána mondhassuk: 
„de nem is adnálak semmiért a világon.* De, 
hogy mily áron vettük meg mi azt, azt, úgy hiszem, 
mindnyájan tudjuk: pénzen és véren. 

Hogy mi fog később történni ? Én nem va
gyok jövendő-mondó. (Zaj, nevetés a jobb oldalon.) 
Kérem, ne nevessenek a miniszter urak; tessék 
meghallgatni, mint én hallgatok meg mást. Mon
dom, jós nem vagyok, hanem feleljenek majd a 
jövőről a faktorok. Hanem egyet tudok, hogy ha 
a quota kérdése elő fog jönni, lesz oly kóta be
lőle, melyet sírva fogunk eldúdolni. 

Utoljára, uraim . . . (FÖlkiáltások: A dologra! 
A dologra!^ Mindjárt oda térek, tessék csak ki
hallgatni, én röviden és katonásan beszélek . . . (A 
dologra!) Oda térek. 

A kiegyezkedés megtörtént, a koronázás i s ; 
egyszersmind a megkoronázott magyar király — 
bár nem élő szóval, vagy Írásban, mint nagy
atyja, de igen is a 100,000 arany letétele által— 
kimondá, hogy a 18 éven át rajtunk elkövetett 
törvénytelenséget atyai szive megbánta, s azzal 
együtt azt mondja a nemzetnek, hogy : „Te má-
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sik fél, ime én megtettem a kezdeményt; most te 
másik fél, te is tedd meg a kötelességedet." 

Vay bárónak és a miniszter úrnak megjegy
zéseire pedig azt felelem, hogy a honvéd nem 
koldul: én nem koldulok, hanem igenis követelem 
a törvényes elégtételt, a törvényes elismerést, 

ennyi volt, a mit mondani akartam. 
V a y B é l a b.: (Zaj) Makray László képvise

lő azt állitja, mintha én beszédemben tagadtam 
volna azt, hogy a honvédeknek szellemök lett 
volna. Ezen vádat kénytelen vagyok vizszautasí-
tani. Kevés ember tiszteli és beesüli jobban a hon
védeket, mint én. Beszédemben pedig csak egy szó 
volt a szellemről : az, hogy küzdeni nem csak 
karddal, de szellemmel is lehet. Másodszor állitá, 
hogy én azt mondottam volna, hogy forradalom 
volt, ő pedig azt mondja, hogy nem az. Erre vonat
kozólag a ház tagjaira bizom annak meghatározá
sát, mi a forradalom. 

P a p p Zs igmond: Tisztelt ház ! Szerettem 
volna, ha ez indítvány helyett Tisza Kálmán ba
rátunk más indítványnyal lép fel: mert 1861-dik 
évben, midőn az országgyűlés eloszlattatott, ő 
volt oly kegyes indítványozni, hogy első 
alkalommal, a midőn t. i. törvényhozói képesség
fogunk bírni, legelőször is a nemzetiségi kérdést 
kell elővenni és tárgyalni; most pedig látom, mi
szerint a nélkül, hogy a nemzetiségi sürgős kér
dés elintéztetett volna, mely az országgyűlés 
legfontosabb teendői közé tartozik, ez ügyben 
ismét a nemzetiségi kérdés nagy szerepet játszik, 
és mély fájdalommal tapasztalom, hogy fölem
líttetnek a multak szomorú eseményem. Én a 
multakra fátyolt akarok vetni, mert megtörtén
hetik, hogy a kölcsönös recriminátiok a keserű 
emlékek viszhangját idéznék elő; de mindamellett 
nemzeti érzelmeim sugallatát követve, hivatva ér
zem magamat, visszautasítani mindazoknak gyanú
sításait, kik azt mondják, hogy bujtogatás folytán 
folyt a testvérvér: én úgy tudom, hogy nem csak 
bujtogatás, hanem sok részben Önfentartási ösztön
ből is. Én, ki kereszttíléltem azon szomorú epo-
chát több más társaimmal együtt, és én, ki a forra
dalom legyőzése után szintén a keserű poharat 
több társaimmal kiürítettem, ép rígy, mint a volt 
honvédek, én, ki keresztűlpillantottam, taglaltam, 
registráltam az akkori eseményeket; csak egyre 
emlékeztetem a t. háznak tagjait. 1848-ban, midőn 
Erdélyben a villongás még teljesen át nem fajult 
vérengzéssé, akkor egy proclamatio keletkezett, 
mely igy hangzott: „Ha ti oláhok nem fogtok 
engedelmeskedni — és ezt a kormányzó Kossuth 
irta — ha, mondom, nem fogtok engedelmeskedni, 
s a fegyvert 8 nap alatt lenem teszitek, mint egy 
Isten van az égben, oly igaz, hogy mint a vihar 
elsepri a gazt, úgy én titeket kiirtalak a föld szi-

I néről és földeiteket elosztom a székelyek és ma
gyarok közt." (Közbekiáltások: Mikor volt? Hol 
volt ez? Balázsfalván!) Tudom, hogy fájnak a 
keserű emlékek és azoknak megemlitése, de én e 
proclamationak birtokában vagyok; és épen azért, 
hogy fájnak a keserű emlékek, mellőznünk kell 
azoknak megújulását, mi nem mellőztetnék el, ha 
Tisza barátunk indítványa elfogadtatnék: mert 
ez által ismét fölelevenítenők azokat, fölelevení-
tenők t. i. az által, ha a honvédek országos 
alapból fognának segélyt kapni : m ert akkor azon 
alternatíva áll elő, hogy azok, kik ellenök csatáz
tak, büntetve, úgy szólván sújtva lennének, és igy 
akkor, midőn ő felsége olaj ágat hozva kezében, 
békíteni akar bennünket, mi a Noé bárkájából 
azon hollót bocsátanók ki, mely többé vissza nem 
volna hozható. Ugyanazért én azon módot, me
lyet a minisztérium kijelölt, hogy t. i. a társadal
mi téren segítsünk, azon módot inkább czélra ve
zetőnek találom, mint a másikat, melyet Tisza 
Kálmán indítványozott : az mások irányában 
nem sértő, nem ingerlő, hanem békitő, de egy
szersmind méltányos, igazságos, czélra vezető. 

Azt hallottam az imént egyik követtársunk
tól Tisza Kálmán indítványa ellenében fölemlít
tetni, miszerint az, a ki az érdemért jutalmat kő-

I vetél, elveszti az érdem becsét, mert az érdem az 
öntudatban találja föl a maga jutalmát. Ezen stoi-
kus elvet Tisza indítványa ellenében én érvül el 
nem fogadhatom: ez csak satyrája és iróniája a 
morálnak; ezen elv ellenkezik magával a vallás 
tanaival is, mert maga a vallás is azért állította 
föl a mennyországot és poklot, hogy a ki jót tesz, 
jutalmazva, a ki pedig roszat tesz, büntetve legyen. 
De ezen elv fölállítása magára a társadalomra, 
magára az államra is veszedelmes consequentiákat 
vonna maga u tán : mert ennek alkalmazásából az 
következnék, hogy a hazafiságot, a polgári eré
nyeket nem kell megjutalmazni, nem kell tekin
tetbe vonni, mert hiszen azok már önmagokban 
föllelik a megjutalmaztatást. Uraim! ez az állam
ra nézve veszedelmes elv: mert azon állam, mely 
a polgári erényeket nem tudja, nem szokta, de 
nem is akarja jutalmazni, önmagában gyenge, 
erőtlen, és állandó létele veszélyben forog. 

Én tehát ezen elvet el nem fogadhatom, én 
az erényt jutalmazni akarom; de nem az indítvány 
szerint, mert ennek elfogadása resensusra, egye
netlenségekre adna alkalmat, hanem a miniszté
rium által javalt módozat, szerint ; sőt én ennél 
tovább is megyek, egy más expedienst is hozok 
javaslatba, (Halljuk!) t. i. azt, hogy azon honvé
dekre, kik a szolgálatra alkalmasak, a miniszté
rium tekintettel legyen, és azokat hivatalokba 
alkalmazza. 

Végre, uraim! ha elfogadtatnék a határozati 
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javaslat, mi a viszály magvát újra felköltenők. 
Azért tehát én a mellett nem szavazó k, nem sza
vazhatok, mert ha én rósz embere vo lnék e közös 
hazának, vagy ha viszályt akarn ék előidézni, 
akkor minden esetre arra szavaznék; de mert nem 
vagyok az, azt semmi esetre el nem fogadhatom, 
mert tudom, mily indignatióval viseltetnek azok, 
kik multjokban és nemzeti érzelmeikben ez által 
meg volnának sértve. Nekünk nem az a czélunk, 
nem az a hivatásunk, hogy a viszálkodás üszkét 
elszórjuk, hogy a multak szomorú emlékeit fölele
venítsük, hanem az, hogy a gyászos multat fe
lejtsük, az érdemeseket jutalmazzuk, és mint jó 
testvérek jó egyetértésben egymást kiméivé, tá
mogatva és istápolva békében éljünk. (Helyes !) 

G h y c z y K á l m á n : Én azok közül akarok né
melyekre esupán tárgyilag válaszolni, a miket 
igazságügyminiszter úr e tárgyban előadott. 

Azt monda aminiszter úr, hogy a minisztérium a 
kibékülés alapján áll, és nem akarja ennélfogva 
fölidézni a múlt idők viszályait. Én is, t. ház, ez 
alapra óhajtok állani, s ennélfogva kívánom a 
beadott határozati javaslat elfogadását, kérvén a 
t. minisztériumot, hogy lépjen a f. é. jun. 10-én kelt 
legmagasabb kir. kézirat színvonalának magas
latára. 

0 felsége, ki e kegyes kir. kéziratot kiadta, 
tudta, hogy valamint a pártoknak, ugy a népek
nek és nemzeteknek harczai nem állapodhatnak meg 
azon ponton, melyből kiindultak: különböző fázi
sokon mennek azok keresztül, a melyeknek létre
jötte nem annyira az azokban szerepelt emberek
től, mint az események hatalmától függ, és a me
lyeknél az eljárás a fölizgatott indulatok hullámai 
közt nem lehet mindig szabályszerű. 0 felsége 
ezt tudva, fátyolt vont a múlt idők harezaira, nem 
tett különbséget ezen harczok különböző epochái 
között, nem tett különbséget honvédek és nem 
honvédek között, hanem átalában kivétel és meg
szorítás nélkül kimondotta, hogy meg kivánja 
szüntetni a múlt idők következményeit s enyhíteni 
az azokból fenmaradt szenvedéseket. 

A kibékülés, t. ház, csak ugy lehet őszinte, 
állandó és tartós, ha minden* oldalról igazságos is, 
ha egyenlő mértékkel szolgáltatja mindenik fél
nek az igazságot. Azoknak jutalmazására, kik had
seregeket vezettek Magyarország ellen, több száz 
ezerekben megalapított összegek, az ezen hadsere
gekben vitézkedett tisztek és katonák nyugdijai 
az összes állami pénztárból fedeztetvén, e nyugdi
jaknak Magyarországra eső aránylagos része a 
magyarországi adókból régen fizettetik. Az igaz
ság kivánja tehát és ennélfogva a valódi kibé
külés eszméjében fekszik, hogy Magyarország, mi
dőn ezt teszi, midőn az ellene küzdötteket saját 
adójából jutalmazza, viszont a maga részéről is biz-
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tosithassa azoknak sorsát, társadalmilag és politi
kailag rehabilitálhassa azokat, kik jogai mellett 
küzdöttek. 

Nem akar ez lenni, t. ház, és nem is compro-
missioja a királyi hatalomnak, mert egyenes kifo
lyása a kibékülés tényének, melynek lényeges 
kelléke, hogy mindegyik fél feledje az ellene intézett 
bántalmakat, s csak azokról emlékezzék meg, kik 
érdekében szolgálatokat tettek. (Helyeslés.) 

, Az mondatott t. igazságügyi miniszter ár ré
széről, hogy ha a volt honvédek sorsáról gondos
kodunk, soknemü más ig'éuyek is fognak föltá
madni, melyeket az ország kielégíteni képes nem 
lesz. Igaz, hogy a harczok és hadjáratok által oko
zott minden kárt. nyomort és szenvedést nem le
het kielégíteni, nem áll az egy államnak is tehet
ségében, ezt egy állam sem teszi; de a honvédek 
igénye nem áll egy sorban ezekkel: mert vitézlő 

! népéről, katonáiról minden polgárisuk állam gon
doskodik, s ha nem lehet minden igényt, ha nem 
lehet minden helytelen, és így mindig visszauta
sítható igényt kielégíteni, ebből nem következik 
az, hogy egyet sem kell, hogy azt se kelljen ki
elégíteni, melyet ki lehet elégíteni. 

Az is mondatott, hogy a határozati javaslat 
j föléleszthetné a nemzetiségi ellenszenveket és vi-
I szályokat, s hasonló követeléseket idézhetne elő 

saját fiai javára a nemzetiségek részéről. Megval
lom, nem foghatom meg, hogy a nemzetiségi kér
dés e tárgygyal mi kapcsolatban áll'? (Ellenmondás 
a jobb oldalon) Ha arról lenne szó, t. ház, hogy az 
ország közadójából jutalmaztassanak az ország 
magyar lakosai részéről történt népíölkeléseknek 
rokkantjai, vagy arról lenne szó, hogy segélyeztes-
senek a magyar elpusztult helységek lakosai, a 
nélkül, hogy az ugyanezt szenvedett más nemzeti
ségű honpolgárok részére hasonló intézkedések té
tetnének : akkor az említett ellenvetés tán fölhozat
hatnék ; de akkor is nézetem szerint mindig kü
lönbséget kellene tenni azok közt, a kik az ország 
jogai és alkotmánya mellett küzdöttek, és azok 
közt, a kik ellene küzdöttek. (Helyeslés a bal olda
lon.) De itt arról nincs szó; itt a honvédekről van 
szó : egy rendes, fegyelmezett hadsereg tagjairól. 
Ezekkel egy sorba a nem-magyarajku honpolgá
rok részéről csak azon nem-magyarajku honpol
gárok állíttathatnának, kik hasonló rendezett had
seregben, a császári királyi hadseregben szolgál
tak. Ezek nyugdija, mint már említtetett, ezek el
látása, a mennyiben rokkantak, az ország adójából 
fizettetik. Itt tehát nem az forog fen. hogy a ma
gyar nemzetiségűek részére valamely oly előny 
biztosittassék, melyben az országnak többi nemze
tiségű fiai nem részesülnek; hanem itt csak az kí
vántatik, hogy a magyar alkotmánynak magyar 
és nem magyar védői ugyanazon előnyben része 
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sittessenek, melyet ugyanazon alkotmánynak meg- J 
támadói már régen élveznek. (Helyeslés.) 

A t. minisztérium is segélyezni akarja a hon
védeket, illetőleg azok árváit, rokkantjait és mun
kaképtelen tagjait. Ugy látszik, különbség köz
tünk leginkább csak a kivitelre nézve van. A t. 
minisztérium ezen segélyezést önkéntes ajánlatok 
utján óhajtja tétetni, és azt hiszi, hogy ezen forrás 
a szükség fedezésére elggendo lesz. Én részemről j 
országos hozzájárulást kívánok e fölött, mert azon I 
meggyőződésben vagyok, hogy az önkéntes aján
latok utján összejövendő összegek, bármi bőven 
folyjanak azok be , a szükség kellő fedezésére 
nem lesznek elégségesek. U g y vagyok meggyő- | 
ződve, hogy miután az eredmény, mely kivivatott < 
az alkotmánynak visszaállítása, a 48-ki elvek élet- | 
be léptetése, az egész nemzetre, az ország minden 
lakosaira nézve üdvös és jótékony: ennélfogva he
lyes és igazságos, hogy azoknak, a kik ezen czélra 
szolgálatokat tettek, némi kártalanításában az ösz- j 
szes ország részt vegyen és ahhoz hozzájáruljon. Ha 
a minisztérium önkéntes ajánlatokat gyűjt, ezt igen | 
jól teszi; tétessenek minél nagyobb számmal, mi- j 
nél nagyobb összegekben ajánlatok; én nem tar-
tom azokat alamizsnának, hanem hazafiúi köteles- j 
ség teljesítésének. (Helyeslés a bal oldalon.] Hason- \ 
lók azok azon áldozatokhoz, a melyeket az álla- j 
mok nagy veszélyeinek és szükségeinek alkalma- J 
val a honpolgárok rendesen tenni szoktak, melyek j 
elfogadtatnak minden állam által, és melyeket pi- j 
rulás nélkül fogadhat el mindenki, ki arra érdé- ; 
mes. Ha magán utón oly összegek folyhatnának j 
be, melyek minden szükséget fedezhetnének, az i 
áldozatkészségnek és a hazaszeretetnek ezen ujabb 
bizonyítéka egy uj fényes lapját töltené be Magyar
ország történetének; de a mostani nehéz körülmé
nyek között nem hiszem, hogy ez valóban megtör- j 
ténhessék. Ha ez be nem következik, azon esetre 
maga a t. minisztérium sem fogja ellenezhetni az 
országos hozzájárulást: mert miután az egyik fő 
ok, a melyből kiindulva, azt ellenzi, az t. i. hogy j 
önkéntes ajánlatokból minden szükség fog fedez
tethetni, meghiúsultnak fog bizonyulni, más mód
ról kell, ha következetes akar maradni, gondoskod
nia, mi nem lehet egyéb, mint az országos hoz
zájárulás. 

Nem tudom végre, való-é a szónak teljes értel
mében? de az országgyűlés ismételve kimondotta, 
hogy alkotmányunk az 1848-diki alapon visszaállít
tatott. Ezen eredmény nem könnyedén, hanem j 
hosszú, elkeseredett, és többször mindenik fél ré- ! 
széről a végletekre kész elszántsággal folytatott 
küzdelmek után vivatott ki. Sok, részint cselekvő-
leg, részint szenvedőleg működött tényezőnek van 
része ezen eredmény kivívásában, sokkal többnek, I 
semhogy azokat mind összeszámítani, kártalanítani • 

vagy épen megjutalmazni iehetne; de azt senki 
nem tagadhatja, hogy kiváló érdemök e tekintet
ben van azoknak, a kik az alkotmány, az 1848 eszten
dőben elfogadott elvek ellen kezdetben mindjárt 
intézett halálos csapást mellökkel, mint ugyan
annyivérttel fölfogták, földi javaikat, családjok jól 
létét, éltöket ezekért koczkáztatták, fölelevenítet
ték a világ színe előtt a magyar vitézségnek régi 
dicsőségét, és ezen önfeláldozásuk által talán legin
kább megszilárdították a nemzet szivében a hü ra
gaszkodást alkotmányához és jogaihoz, amelynek 
ezek visszaállítását utóvégre is köszönheti. 

Hogy enyi áldozatról és szenvedésről a nem
zet megfeledkezzék, most, midőn azoknak gyümöl
cseit élvezi: én részemről lehetetlenségnek tartom. 
Ez kötelességsértés lenne, melyet a magyar nem
zet nem követhet el. Én pártolom a határozati 
javaslatot. (Elénk helyeslés a hal oldalon.) 

Markos I s t v á n : T. ház! Halász Boldizsár 
t. tagtársam már kifejtette azon kívánalmat, a 
melynél fogva óhajtotta volna, hogy miután ezelőtt 
3 hónappal a honvédsereg ellátására vonatkozólag 
törvényjavaslat adatott be, tehát Tisza Kálmán 
képviselő társunk indítványának mellőzésével a 
házszabályok 32 §-a értelmében ezen törvényjavas
latnapirendre tűzessék ki. Miután ő ezt mondotta, 
mi az én nézetem is, nem szólanék a tárgyhoz, 
hogy ha nem hallottam volna fölemlittetni azon né
zetet, hogy Tisza képviselő társam indítványát 
mellőzni azért is tanácsos, mert a nemzetiségi ér
dekek így kívánják. Én ha visszagondolok a 48-
diki védelmi harczra, akkor tapasztalom, hogy az 
orosz nemzetiség, mely a honfoglalás ideje óta 
folyton a magyar nemzetet kisérte, védelmi harczá-
ban 1848-ban a nemzet fölszólítására annak min
den fia, ki csak képes volt, fegyvert ragadott és 
küzdött a védelmi harczban. (Éljenzés.) Jelenleg 
ezen hadseregnek maradványai várják, hogy a 
nemzet váltsa be a 48-diki augusztusban adott 
igéretét, és törvény által biztosítsa azt, a mit akkor 
igért. Én azt hiszem, hogy midőn nemzetiségem 
részéről tényállás forog fen, akkor jó szolgálatot 
teszek nemzetiségemnek; azért nemzetiségem fiai 
érdekében szavamat emelem, és kérem a t. kép
viselőházat, hogy Halász Boldizsár indítványát el
fogadni és igy a honvédek ellátásáról törvény 
útján intézkedni méltóztassék. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem czélom a jelen 
kérdés igazságossága fölött elmélkedni, csupán né
mely itt mondottakra leszek bátor egy pár szóval 
felelni. 

Midőn Vay Béla képviselő úr ezen kérdést 
azon okból kívánta mellőztetni, mivel, mint említé, 
a jogfolytonosság terén állunk, tán azért, mivel 
fiatal ember, megfeledkezett arról, hogy épen azok, 
,kikről szó van, a jog megszakasztását torolták visz-
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sza és a jog mellett küzdöttek. Midőn tehát őket a 
nemzet szava szerint jutalmazni kívánjuk, épen 
mi állunk a jogfolytonosság terén, mert, mint mon
dám, azok — miről Vay Béla b. megfeledkezett — a 
nemzet igéretét birják,kik 1848-ban fegyvert fogtak. 

A másik, mire felelni kívánok, az, hogy nem 
hittem volna, hogy ebbe a kérdésbe a nemzetiségi 
kérdés is belekevertessék ; nem hittem volna külö
nösen, hogy midőn a 48-diki szomorú eseményeket 
Tisza László felemlítve, azoknak keserűségét mint
egy enyhítendő, azt hozta föl, hogy ezen egymás 
elleni fegyverfogást leginkább előidézték néme
lyek, kik a népet félrevezették a magyar kormány 
intentiói fölött, ezen kérdésben ellene épen Papp 
Zsigmond úr válaszoljon, és válaszolja azt, hogy 
az oláh nép akkor méltán fogott és jogai mellett 
fogott fegyvert. Ezt mondja ő. a ki ép akkor velünk 
Debreczenben volt. Ha pedig előadása igaz, neki 
nem lett volna ott helye. 

A mi a dolog érdemét illeti, én pártolom Ti
sza Kálmán indítványát, pártolom azért, mivel a 
úemzet adott szava kívánja, hogy a nemzetgyűlés 
intézkedjék. Azt tartom, hogy a nemzetnek, midőn 
alkotmányát visszanyerte, a 48-diki nemzetgyű
lésen tett Ígéretet beváltani kötelessége, és ha az 
ígéretet be nem váltaná—annyira, a mennyire azt a 
nemzet ereje megengedi — akkor a nemzet önnön 
adott szavát nem váltaná be. (Helyeslés a hal oldalon.) 

P a p p Z s i g m o n d : Igaz, hogy Debreczenben 
együtt voltunk; az is való, hogy a „neugebaudében" 
együtt voltunk; igaz, hogy együtt küzdöttünk; de 
azt se feledje el t. képviselő úr, hogy én ugy Pes
ten, mint Debreczenben mindig figyelmeztettem az 
akkori kormányt, hogy a nemzetiségi kérdést in
tézze el. (Zaj.) 

Madarász JÓZSef: T. képviselőház ! A tár
gyalás alatt levő határozati javaslatot pártolom, 
és ugy hiszem, néhány előttem szólott elvroko
nai m véleménye is megegyez az enyimmel, és csak 
a részben különbözik, hogy ők e szót használták, 
hogy mellőztetni kívánják, mert magában értetik, 
hogy minden esetre, ha törvényjavaslat terjeszte- j 
tik a ház elé, az az osztályokhoz kiadandó. Az 
azonban, hogy általunk és általam is, valamint 
Markos barátom által is egy törvényjavaslat ada
tott be, épen nincs a jelen javaslat tárgyalásával 
ellenkezésben; sőt előttem szólt képviselő társaim, 
ugy hiszem, magok is azon véleményben lesznek, 
hogy okvetlen szükséges előzmény az indítványt el
fogadni, mert a törvényjavaslat majdan, az osztályok 
bírálata után kerülend a képviselőház elé, tárgyalás 
alá. Én tehát ez indokból igen is pártolom Deb-
reczen városának csapó- és péteríia-utczai kerüle
te (Derültség) képviselőjének indítványát. Párto
lom pedig azért, mert ha arról lenne szó, hogy 
majdan, ha a minisztérium azon törvényjavaslattal, 

melyet én is aláirtam, elvekben ellenkező törvény
javaslatot terjesztene a ház elé, akkor lenne köte
lességem fölszólalni azon törvényjavaslat ellen, és ak
korvédelmezném azon általunk már márczius 27-én 
beadott törvényjavaslat pontjait, melyek az ország 
gyűlés akkori tanácskozásának lennének tárgyai, 

Most azonban pártolom az előterjesztett in
dítványt azért is, mert az ellene szólott két képvi
selő, b. Vay Béla, ugy sz íutén képviselő s igazság
ügyminiszter Horvát Boldizsár úr által előadot
takat nem tartom oly alaposaknak, melyek véle
ményemet megingathatnák a részben, hogy a ha
tározati javaslat elfogadása a képviselőháznak 
szabatos kötelessége. 

B. Vay képviselő társam, ugy látom, ellenke
zésben van önmagával, az előzmények előadá
sát a következmények szavazatával semmisítvén 
meg: vagy ha az előzmény áll és annak in
dokai — pedig szerintem állanak — akkor a 
szavazatot alaptalanná tették indokai. B. Vay 
ugyanis azt mondja először, hogy 1848-ban nem 
csak honvédek küzdöttek, de küzdöttek mások is, 
és mivel mind valamennyit kielégíteni nem lehet. 
tehát honvédőinkről se legyen országos gondos
kodás. (Helyeslés a baloldalon. Ellenmondás a jobbon.) 
Ez. uraim, nem szabatos. (Ellenmondás* >k a jobb 
oldalról. Zaj.) Mert a csatában, miként előadta Ko
márom városának képviselője, és a rendes sereg
ben csak is a honvédek küzdöttek. (Elknmondá-
sok: Nem igaz.') Ismét azt mondóin, nem mél
tóztatnak jól hallani : a rendes seregben. Én ugy 
hiszem, hogy a rendes seregben csak is; a honvé
dek küzdöttek. (Közbeszólás a jobb oldalról: Hót 
a nemzetőrség ?) Küzdöttek mások is ; de nem követ
kezés, hogy ha valamennyiről gondoskodás nem tör
ténhetik, ne legyen gondoskodva azokról se. kik 
irányában az leginkább kötelessége a nemzetnek. 
Beszéde utolján azt mondta képviselő űr, hogy 1848-
ban a honvédek nem a forradalom, ele az alkot
mány megvédéseért küzdöttek, és ha mindjárt fo-
radalomra kénytelenittettek is, azon alkotmányt 
mentették meg, mely ha nem egészben, de bizo
nyos részben helyre állíttatik. Hiszen magából 
ezen indokolásból nem az következik, hogy segít
sünk önkéntesen, de következik, hogy ha azok 
az ország alkotmányáért küzdöttek, és az ország 
alkotmányának habár csak egy része is az ö küz-
delmök által csakugyan előre biztosíttatott: ak
kor kötelessége az országnak gondoskodni rólok. 

A mit t. igazságügy miniszter úr előadott, egyes 
érveire, azokon kivül, melyeket Komárom város 
képviselője szerintem ig'en is szabatosan niegczá-
folt, még néhány észrevételt kívánok tenni. 

A kölcsönös kiengesztelődést mondta igazság
ügyminiszter úr azon alapnak, melyet föl és lefelé el 
kell fogadni egyiránt. Ez tökéletes igazság. De saj-
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nálatos, hogy nem követhetem az ö következteté
sében, hogy t. i. a kiengesztelés az által, ha ezen I 
indítvány elfogadtatnék, veszélyeztetve volna; 
sőt kénytelen vagyok az ellenkező véleményben 
lenni, és azt állítani, hogy megtörténvén a kiegyez-
kedés a kiegyezkedésnek olyannak kell lenni, 
melynek legkevesebb utóhatását sem szabad elő
mutathatni azon értelemben, melyben a kiegyez-
kedés az országra üdvös lehet. Én tökéletesen osz
tom azon nézetet, hogy nincs kizárva ezzel a magán 
adakozások utján való segélytétel; de a mint ez ada
kozásokból kiviláglanék az, hogy ez nem elég a 
szükséglet fedezésére, önként következik, hogy ha 
van szükség — miként szerintem van is — nem 
esakmagán utón való elismerés, szerintenikötelesség, 
való de az országszerte elismerés és^ kötelesség is 
indokolt; s erre nincs más ut, mint elfogadni a hatá
rozatijavaslatnak azon elvét, hogy a minisztérium is 
terjeszszen elő törvényjavaslatot, mely előterjesztés 
ellenében, ha az nem lenne az én és elvtársaim ál
tal beadott törvényjavaslattal megegyező, akkor 
fognék nyilatkozni. 

Hiszen nem mondhatja a t. minisztérium, hogy 
akár én, akár elvtársaim, kik azon törvényjavaslatot 
beadták, akár a balközép vagy a nagy bal (Derült
ség. Zaj) képviselő férfiai, a kik e javaslatokat, leg-
aJábbnekem minden előtudatom nélkül terjesztették 
most elő, a minisztériumnak nagy akadályokat akai--
nának útjába görditeni. 

íme láthatják, hogy mi nem léptünk föl azon 
kivánsággal, hogy a ház rögtön, mindjárt, egy pár 
nap alatt határozzon—bár, bocsásson meg a t. ház, 
én azt hiszem, hogy az sem lett volna valami kü
lönös kötelesség-nem-teljesítés, ha még az ország
gyűlés elnapolása előtt is a honvédekről való köteles 
gondoskodás meg is történt volna. Midőn azon
ban mi, kik azon véleményben vagyunk, hogy ro
lók országosan is kell gondoskodni, az elnapolan
dó országgyűlés későbbi összejövetelére hívjuk föl 
a minisztériumot, hogy tessék e tekintetben gondos
kodni és törvényjavaslatot előterjeszteni: errehivatik 
föl azon indítvány által. És midőn én is, sazok is, 
kik ezen törvényjavaslat tárgyalását akkorra hagy
nék, azt morális kötelességünknek tartjuk,hogy nem 
akarjuk a minisztériumot egyszerre oly helyzetbe 
hozni, mely őt alegkissebb kellemetlenségnek kiten
né: ekkor nem tudok, legalább megállható, ellenérvet 
a tárgyalás alatti határozati javaslat elutasítására. 
Magam is azt mondom, hogy a kiegyenlítésnek 
a kölcsönös megnyugvás kell hogy legyen az alap
ja, s a kölcsönös megnyugvást csak is a határozati 
javaslatnak elfogadásával látom tökéletesen bizto
sítva, és azért kötelességem azt e részben pártolni. 

Monda a t. igazságügyminiszter úr, hogy 
az elvi következménynek hordereje is tiltja a 
kormányt ennek elfogadásától, mert az adóval túl

terhelt nemzet vállait nem kívánja ujabb adóval 
terhelni. 0 bár akkor, midőn arról volt, vagy lesz 
bármikor szó, hogy minél kevesebb adóval terhel
tessék a nép és nemzet, bár követhetném t. igaz
ságügyminiszter úrnak ez állított elvét, vagy bár 
— és reménylem is — ő menne e példával elő; 
hanem midőn a valóság azt mutatja, a mint Grhy-
czy Kálmán képviselő társunk már a katonaságra 
nézve elmondotta és én meg azt bátor vagyok a 
polgári egyénekre nézve most itt előhozni, méltóz
tassanak figyelembe venni, nem kénytelen-e orszá
gunk, legalább ez évben, mindazon polgári adomá
nyozásokat és fizetéseket viselni, a melyek az 1848-
49-tőlfogva először 1861-ig,azután 1862-től 1867-
ig megajánltattak mind azoknak, a kik az alkot
mány ellen küzdöttek a polgári pályán? a mely 
alkotmány — hála Isten — elismerem, önöknek is 
közbenjárásával, bárha nem egészen, de némileg 
helyre van állítva. És önmagokat kérdem a t. mi
niszter és képviselő urakat, hogy a midőn azon 
polgári egyének segíttetnek, s oly, mondhatom, ki
váló adományozással, a mely ha később tartana, 
valóban lehetetlen lenne, hogy az ország anyagi 
ereje fölvirágoznék: akkor lehet-e csak legkevésbbé 
is helyesen, vagy joggal is ezen beadott határozat 
ellen szólani ? 

Bezárom, t. ház, ezen támogató nyilatkoza
tomat azon észrevétellel, a melyet már rövid 
szóval említettem s a melylyel be akarom fejezni 
véleményes nyilatkozatomat: én a honvédek irá
nyában a magán adakozást, a magán segélyezést 
magán kötelességünknek s magán kötelességünk 
elismerése teljesítésének tekintem; de a honvédek 
irányában állítom, hogy nem csak magán, de or
szágos elismerés s országos kötelességünk is van. 
Én ez országos kötelesség teljesítésére hívom föl a 
képviselőházat; ez országos kötelességem, orszá
gunk becsülete s igéretünk beváltása iránti köte
lességem az, amelynél fogva Tisza Kálmán t. kép
viselő általelőadott határozati javaslatot elvben elfo
gadni, erre nézve törvényjavaslatot készíttetni a 
minisztérium által kívánok; és akkor, midőn ez 
beadatik, az általunk is már beadott törvényjavaslat 
fölvételére szavazok. 

Szontagh P á l (nógrádi): Azt, hogy Debre-
czen városa egyik érdemes képviselőjének a ház 
asztalán fekvő inditványát pártolom, bővebben 
indokolni fölöslegesnek tartom; csak néhány sze
rény, és inkább a polémia terébe vágó észrevételt 
vagyok bátor koczkáztatni azokra nézve, amik , 
meglehet gyönge fölfogásomat kellemetlenül 
érintek. 

Az egyik nevezetesen az, mi fölhozatott a fá
tyolvetési műtétei fölemlitésével. Épen azért, t . 
ház, mei*t 61-ki föliratainkban megvan, de tény
leg is igazolta azóta a képviselőház minden eljá-
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rásában, hogy a múltakra részéről fátyolt akar 
vetni, azaz, a mennyiben a nemzet volt sértve az 
eddig történtek által : mi volt természetesebb, 
mint hogy a naivabb fölfogású emberek a fátyol-
vetési műtéteinek a második fél által folytatását 
látták ama nagyszerű királyi adományban, épen 
az által, hogy a más fél részéről is fátyol vettetik 
azon tényekre, melyek a másik fél irányában tán 
a debreczeni convent végzései folytán elkövet
tettek ? Azt hittem, hogy ezzel tökéletesen bevégez
tetett a fátyolvetési műtét, és nem gondoltam, 
hogy Tisza Kálmán indítványa oly élénk ellen
zésre fog találni a kormány padjain, mert én ma
gát a fejedelmi adomány kieszközlését, a parla-
mentalismusról való nézeteimmel öszhangzólag, a 
kormánynak tulajdonitom. 

A mi azon észrevételt illeti, hogy nehezen 
esik a nemzet adóját szaporítani: azt én igen szi-
vesen elismerem — ámbár kellemetlenül ütötte 
meg Borsodmegye egyik követének azon kifeje
zése fülemet, hogy adózó népet említ; de azt hi
szem, csak a kifejezés volt ineorrect, s hogy ezzel 
mindnyájunkat értett — mondom, elismerem, hogy 
a fizetés roszúl esnék ; de kérdem Vasmegye egyik 
kerülete képviselőjét és igazságügyminiszter urat, 
vajon akkor, midőn országos dolgokban kárpóto
lásokról van szó. jöhet-e ez tekintetbe ? Annál ke-
vésbbé vétethetik ez figyelembe, mert az adófizetés 
szaporítása már az önkéntes adakozások által te
temesen csökkentetik, de másrészt, mert az orszá
gos segélyezés más, mint országos rendelkezés ut
j á n nem eszközöltethetik. Akkor, midőn az összes I 
magyar földbirtokosság elvesztette összes úrbéri 
birtokát, ugyancsak lehetett volna ezen érvet szél
tében használni, hogy t. i. miként repartiáltassék 
azokra, kik legkisebb hasznot sem húznak belőle, 
sőt kiknek az kárára van. Ezt analóg esetnek tar
tom, hogy midőn országos dolgokról van szó, nem 
lehet arra tekinteni, hanem átalánosnak kell lenni 
ez elismerésnek. 

A mi végre a nemzetiségekre vonatkozó ér
vet illeti, erre azért teszek észrevételt, inert nem 
óhajtanám, hogy az e házon kivül kellemetlen 
commentárokra szolgáltasson alkalmat, és nem ha
bozom most, és illetékes helyen nem is fogok ha
bozni, kimondani, hogy én a politikai nemzetiség 
doetrinájának vagyok híve, és mint ilyen, a ház 
többszöri nyilatkozatával összehangzólag, a hon
védelmi harczot a politikai nemzetiség harczának 
tartom egy más hatalom ellen. Kem harczoltak 
itt nemzetiségek, hanem harczolt az összes Ma
gyarország, harczolt az összes magyarországi di-
plomatiailag elismert hadsereg, s ez győzetett le. 
Es ha elismernó'k, hogy a honvédelmi háború leg
kisebb tekintetben a nemzetiségi harczokkal pár
huzamba vonathatik, akkor el kell ismernünk azon 

szemrehányást is, melylyel a magyar fajt illetik, 
hogy t. i. a hazájában, országában létező többi nem
zetiségek elnyomására töi'ekedett akkor, s törek
szik most is. Ezt el nem ismerhetem, annál ke-
vésbbé, mert ha nem tekinteném a honvédek har-
czát Magyarország diplomatikai nemzeti hadse
rege harczának, ezen restitutiót is, mely most be
következett, igen könnyen ellenünk fordíthatnák, 
azt mondván ugyanis, hogy egy bizonyos fajnak 
szolgáltatott igazság, nem pedig a nemzeti akarat
nak, és hogy ennélfogva nem a nemzeti alkot
mány restituáltatott. Fáj bár ellenzéki szivemnek, 
hogy magas helyről adatik alkalom ily commen
tárokra : mert könnyen mondathatnék a nemzeti 
kormányról, a mi bizonyos irányú lapokban amúgy 
is kürtöltetik, hogy a magyar kormány nem 
Magyarország összes diplomatikai és politikai 
nemzetiségének kormánya, a mitől pedig' én a 
kormányt fölmentetni óhajtanám. (Elénk helyeslés, a 
bal oldalon.) 

Miután ő felsége nagylelkű tette által fátyolt 
vetvén a múltakra, a honvédsereg diplomatikai 
volta elismertetett, magamévá tevén azt, mit Grhy-
czy Kálmán képviselő társam az önkéntes ada
kozásokról mondott, a mi által csak könnyítve 
látnám a kormány föladatát: azzal végzem beszé
demet, mivel kezdettem : hogy Tisza Kálmán 
képviselő társam indítványát pártolom. (Éljenzés 
a bal oldalon.) 

Milet ics SzvetOZár: Kénytelen vagyok 
visszautasítani e házban kimondott azon gyanúsí
tást, hogy a nemzetiségek, hogy a szerb nemzet, 
melynek tagja vagyok, bujtogatás folytán kelt 
volna föl. Nem, az a jog és helyzet állása védel
mére kelt. A mi pedig a napirend tárgyát illeti, 
én nem vagyok az ellen, hogy a honvédek, illető
leg özvegyeik és árváik országosan segíttessenek, 
de csak azon feltétel alatt, hogy hasonló mérték
ben más nemzet katonai özvegyei és árvái is se
gíttessenek, nem csak azért, mert különben a ma
gyar ajkú polgárok factice et practice csaknem 
kizárólag volnának segítve, hanem azért is, mert 
mint victores állnának köztünk, mintegy victis 
irányában, s mind a kettő nagy igazságtalanság 
volna. 

KegleviCh Bé la gr . : Én a íönforgó dologra 
nézve igen röviden csak azt jegyzem meg, hogy 
most, midőn a kormány és a jobb oldal Tisza 
Kálmán társunk indítványát ellenzi, legalább is 
téves utón van. (Fölkiáltások a középről: Kérdés9!) 
A mit indítványozó kifejtett és több elvbarátim ha
sonlóan megkisérlettek, az igen egyszerűen nem 
esak kötelesség teljesítése a nemzet részéről, ha
nem méltányosság is. Azt hiszem, hogy ha az egész 
képviselőház egyhangúlag elfogadta volna a be
adott javaslatot, a kormánynak igen megkönnyíté 
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vala teendőit; most pedig megnehezítette. Ez e 
részbeli nézetem. Mert, szabad legyen az iránti 
nézetemet kijelentenem, hogy talán nem egye
dül fognék állani e képviselőházban, midőn az 
1848-ki és az azt követő magyar szabadsághar-
czok említtetnek föl, és annak emlékéről van szó, 
talán nem ez az út, a melyet netovábbjának tar
tanék annak, mint én arról visszaemlékezni óhaj
tanék. Ez az én egyéni meggyőződésem. Ha tehát 
valaki ildomos és szerény indítványnyal lép föl, 
hogy azok. kik valóban nemzetük iránti ragasz
kodásuk következtében sérülést szenvedtek, tettök 
ilyen módon megjutalmaztassék, gondolom, ez 
csak helyes eljárás lehet. Igen bátran a hazafiság 
szempontjából olyannal is föl lehetett volna lépni, 
mi a magam személyes érzelmei kifejezése is volna, 
hogy minden egyes harczosnak, ki abban részt 
vett — vannak ilyenek azok közt is, kik velünk 
szemben ülnek — neve arany könyvbe igtattas-
sék, nem pedig, hogy az országgyűlés ily szerény 
indítványt se fogadjon el. 

Két intézkedés áll előttünk : az egyik elvi, 
szellemi, a másik anyagi. Az egyiket akár akarja 
a többség, akár pártolja a kormány, akár nem, 
keresztülvihetjük mi a nélkül is személyes ada
kozás útján. Mindenki teljesítheti kötelességét, a 
hogy jónak látja, és bizonynyal fogja is teljesíteni. 
A másik a szellemi elismerés. Ennek nyomát óhaj
tanok látni törvényeinkben, s azt kívánjuk, hogy 
erről intézkedés történjék. És ettől akar bennün
ket a többség s a kormány elütni; de ez sincs 
egészen módjában, mert annál inkább élni fog or
szágszerte mindenki kebelében ezen szent emlék, 
mely az által akar kifejeztetní, hogy a törvény
hozás arról megemlékezzék. 

Azzal végzem, a mivel kezdem, hogy a mi
nisztérium ezen ügyben legalább is téves utón jár, 
mert ha elfogadja vala a beadott inditványt, a kor
mánynak módjában állott volna kijelölni az utat, 
és nem keltetett volna föl ily éles discussio és nem 
létezett volna ily véleménykülönbség. E téren 
különben nem akarok tovább menni. Tisza Kál
mán indítványa mellett szavazok. (Helyeslés a bal 
oldalon) 

Böszörményi László: Midőn elvtársaim 
közül néhányan a most tárgyalás alatt levő kér
désben törvényjavaslatot terjesztettek a t. ház elé 
azon kéréssel, hogy majd, midőn a ház törvény
hozási működésre képesítve, midőn t. i. koronázott 
király leend, a ház azon törvényjavaslatot tár
gyalja, mondom, akkor, midőn a törvényjavas
lat beadatott, én, megvallom, távolról sem gon
doltam arra, hogy azon czél érvényesítése ellen, 
mely a beadott törvényjavaslat, valamint a jelen
leg tárgyalás alatt levő határozat által eléretni 

czéloztatik, a t. házban ilyen ellenvélemény le
hessen. 

Igaza van Keglevich Béla képviselőnek abban, 
hogy nem csak anyagi segélyezésről van itt szó, 
hanem szellemi, erkölcsi elégtételről is. Ha csak 
anyagi segélyezésről volna is szó, akkor is fönfo-
rogra, miként Grhyzy Kálmán kifejtette, annak 
szüksége, hogy országosan tétessék meg a segé
lyezés ; de a szellemi s az erkölcsi elégtétel való
ban csak félig lenne megtéve az által, ha egyedül 
magán úton történnék a segélyezés, habár az ily 
segélyezés országos lenne is. 

Én, t. képviselőház! mint magam is egyik 
honvéd, kijelentem nyíltan, hogy mindig hibázta
tom, és hibáztattam eddig is, ha honvéd társaim 
igényeket formálnak a haza irányában a ha
za mellett tett szolgálataikért. [Helyeslés.) 
Épen azért nem is ezen igény formálása 
szempontjából szólalok föl e perczben. Ez 
igény különben r is vonatkoznék főleg az anyagi 
segélyezésre. Én azt tartom, hogy miként a 
honvéd, miként a rendes katonából lett honvéd, 
miként a nemzetőr, miként a polgári ember, azon 
küzdelmek folytában egyiránt kötelességüket tel
jesítették a haza iránt, és mint ilyenek, ők magok 
se jutalmat, se segélyt nem követelhetnek; de 
igenis megvan azért a kötelesség maga az ország 
részéről mind azok iránt. Ha már csak magán 
utón tétetnék segély, ez által, igaz, a honvédek né
mely része irányában történnék némileg tettleges 
elismerés is. De ha törvényszerű intézkedés nem 
tétetik, akkor nem csak hogy a honvédnek nem 
adatik meg a szellemi elégtétel, de főleg nem ada
tik meg azoknak, a kik nem miként honvédek, 
hanem mint magán polgárok, a polgári téren tet
tek hasznos szolgálatokat az alkotmány-védelmi 
küzdelemben, mondom, akkor ezek iránt épen 
semmi elégtétel nem történnék. Pedig én, és ezt 
mint honvéd mondom, én nagyon méltányosnak 
látom, hogy a törvényszerű intézkedés által ne 
csak a honvédeknek, hanem másoknak is megadas
sák az erkölcsi elégtétel, megadassák azoknak is, 
a kik se magok, se tán utódaik nem élvezhet
nék már ma sem az anyagi segélyezést, sem az 
erkölcsi elégtételt; de adassék meg legalább em
iéköknek az erkölcsi elégtétel. Mert mennyien 
vannak nem honvédek is, kik elhullottak azon 
harczban, és annak következtében ? Ezeknek is 
szükséges az erkölcsi elégtétel. Uraim! bocsás
sanak meg önök, mindezek emlékét ma nem 
megbecsülni, nem magasztalni, sőt inkább fé-
ligmeddig vádolni fogná a csak egyoldalú és 
magán segélyezés. Mert — méltóztassanak kü
lönböztetni — ha e házban ezen kérdésben nem 
tárgyaltatott volna a törvényhozás utján való. 
erkölcsi elégtétel szükségessége, akkor nem volna. 
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talán negatiója azon küzdelem becsületének a ma
gán segély; de miután a törvény általi elég
tétel kérdésbe hozatott, ha ez megtagadtatik, 
akkor valóban megtagadtatik azon küzdelem
től a becsülés, (Helyeslés a bal oldalon. Zaj, 
ellenmondások a jobb oldalon.) Igen! megta
gadják önök, uraim, a becsületet az elhunytak em
lékétől is. 

Én tehát kérve kérem a t. képviselőháznak 
ugy egyik, mint másik oldalát, méltóztassanak 
komolyan fontolóra venni ezen kérdést. Ezen kér
dés eldöntése nagyon fontos szavazat az ország
gyűlés részéről, fontosabb, mint az anyagi segé
lyezés megtagadása volna. Mert, uraim, nem csak 
becsülete forog ion a honvédelmi harcz küzdőinek, 
hanem becsülete az ország jelenleg élő gyerme
keinek, becsülete magának a t. képviselőháznak. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon. Nagy zaj. Ellemnon-
dások.) És én ezen becsület nevében kérem, mél
tóztassék Tisza Kálmán képviselő társam indítvá
nyát elfogadni. (Zaj. Helyeslés a bal oldalon. Sza
vazzunk !) 

Nyáry P á l : Azok után, a mik Tisza Kál
mán indítványának támogatására elmondattak, 
fölöslegesnek tartanám a hallott érveknél többet 
előhozni; csupán azt jelentem ki. hogy azok
kal épen nem lehetek egy véleményen, a kik a 
honvédkérdést igen egyszerű, igen kicsiny kér
désnek tartják. Az államok jöhetnek oly hely
zetbe, a melyben a nemzet, képviselőinek, mely
ben kormányának megengedi, hogy ingadozó po
litikát kövessen. Mi e pillanatig ezen helyzetben 
voltunk: mi ingadozó politikát követtünk azért, 
mert a többség meggyőződése szerint a nemzet 
jövőjére nézve nem lett volna hasznos, határozott 
politikát követni. De, uraim! ha ez megtörtént, 
mért folytassuk ez utat tovább? 

Ez azon kérdés, amelynél hittem, hogy letérünk 
az ingadozó politika ösvényéről. Annyival inkább 
hittem ezt, mert nem tehettem föl, hogy kormányunk
nak némi befolyása ne lett volna azon magasztos 
kezdeményezésre, melyet koronás királyunk és 
királynénk tőn. Ok a helyett, hogy mint nagy-
atyjok egykor a megsértett nemzetet egy phrasis-
sal, egy „dolet paterno cordi-^val akarták volna 
kielégíteni, egy nemzet ajándékát, és igy a leg
szebb ajándékot, mit fejedelem valaha nyerhet, a 
legszentebb czélra fordíttatni rendelték. (Éljenzés.) 
Megvallom, ezt oly kezdeményezésnek tar
tam kormányunk részéről, hogy egy pillanatig 
sem kételkedtem, hogy ha nem is maga a kor
mány fog e részben törvényjavaslatot előterjesz
teni, de az alkalmat ily inditvány elfogadására 
meg fogja ragadni, és be akarja a nemzet előtt bi
zonyítani, hogy a fejedelem e ténynyel szakított a 
reactióval, és oly kormányunk van, melynek 

semmi köze azokkal, a kik a 19 évig tartott nyo
morúságot okozták. Tökéletes bizalmam van ne
kem kormányunknak meggyőződésében ; de félek, 
hogy a titokban működő ellenérdekek hatásától 
tart, és tán épen a haza érdekében nem mer erős 
és bátor lenni. Az Istenre kérem, ne higye, hogy 
ez utón a reactiót le lehet győzni. A reactio az ala
pokon áskálódik,és nem nyugszik addig, mig ma
gát az épületet ledönti. 

Ennek ellenében alig képzelhető más üdvös 
politika, melyet a kormánynak követni kellene, 
mint a melynek jelszava ez: „előre!" Mit vonna 
ez maga után ? Azt, hogy e jelszóra egy egész 
nemzet követné a fejedelmet, egy egész nemzet 
követné a kormányt; holott ellenkezőképen min
den ingadozás vissza fogja csavarni azon töm
kelegbe, melyből, nagy kérdés, vajon másodszor 
kifoghat-e a fejedelem, és ki foghat-e maga a nem
zet is lábolhatni. 

Ennélfogva én egyszerűen Tisza Kálmán ba
rátom javaslatára adván szavazatomat, azon óhaj
tásomat fejezem ki, bár soha ne legyen okunk 
megbánni, hogy megbuktattuk e kérdést, melynek 
az indítvány értelmében való megoldása egyedül 
lehetett volna képes a fejedelem törvényes hatalmát 
megszilárdítani (Helyeslés a bal oldalon) és a 
kormány állását megerősíteni. (Ugy van! a bal 
oldalon.') 

SoniSSich P á l : T. képviselőház ! Ha előre 
nem lettem volna magamban meggyőződve, hogy 
e kérdés napirendre hozatala kellemetlen vitát 
fog előidézni, most tanultam volna meg azt, mert 
hacsak a vitának kezdetét kisérem figyelemmel és 
azután folytatólag a végletekig kiszövöm azt, előt
tem áll az egész kép, mely a mai körülmények 
közt ránk nézve áldáshozó nem lehet: azért nem 
is folytatom e vitát, csak egész átalánosságban 
először, azután pár észrevétellel válaszolva má
sodszor, szólok a tárgyhoz. (Haljuk!) 

Vannak dolgok, melyek iránt a szív többet 
érez, mint beszél, és melyek körül inkább cselek-
vőleg hat a buzgóság, mintsem okoskodik, és me
lyeket, kivált ha mint önzéstelen áldozat állnak 
előttünk, oly örömest környezünk a pietás fény-
koszorújának nimbusával. 

I ly példányok nem ritkán merültek fel a 
48-iki korszakban, melyben nem egyszer mutat
kozott a hazafiság tökéletességében, minden önzést 
mellőző számítás nélkül, csak azért, hogy a ve
szélyben lévő haza megmentessék. I ly áldozat kö
rül a közvélemény, a haza egész ájtatossággal áll 
meg, és hagyományszerüleg adja azt át az utó
kornak tisztelete tárgyául ; a história pedig lapot 
nyit neki, tisztát, fehéret, melyre arany betűkkel 
irja fel az érdemet, az önzéstelen áldozatot. 
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Ámde ha az áldozat legszebb gyöngyétől, az 
önzéstelenségtó'l fosztatik meg, mihelyt a hozott 
szolgálat nem mint számítás nélküli magasztos ér
zelem kifolyása, hanem mint jutalomra számító 
tett áll eló'ttünk: (Helyeslés a középen, mozgás bal
ról) akkor, uraim, e nimbus elvész, a pietás megszű
nik, és a hagyomány az utókorra nézve nem lesz 
többé magasztos, mint különben lett volna. [He
lyeslés a középen, mozgás a bal oldalon.) 

Egész átalánosságban szóltam, nem vonat
kozva se egyikre, se másikra, hanem elvet 
mondottam ki, és igy a túlsó oldalról jövő rosza-
lás kissé korai volt. 

En ezen szempontból fogom föl a 48-ki kor
szak eseményeit, melyben a haza polgárai nem 
csak verőkkel és életökkel, hanem vagyonnal, ta
nácscsal, munkával és száz nemével az áldozatnak 
szolgáltak a hazának. Ezek sorában elismerem, 
egyenjoguan, de csak is egyenjoguan állnak a 
honvédek, kik a fölhívásra a kitűzött zászló körül 
sorakozva, a veszélyben levő haza megmentésére 
siettek. Ezeknek áldozatkészsége felejthetlen 
lesz, a história fogja azt arany betűkkel fölírni 
és méltányolni még tévedéseiben is ; de azon peicz-
ben, midőn akár magok, akár más valaki nevök-
ben az annyi sok szenvedés, annyi veszteség után 
csak alig felüdülő hazához azon követeléssel for
dul, h o g y : „Jutalmazzátok meg szolgálataikat : u 

akkor, uraim, ezen nimbus elveszti minden fénykö
rét, és közönséges szolgálattá sa tnyúl ; és nem hi
szem, hogy a honvédek ezt magok is óhajtanák. 
(Helyeslés középen, mozgás balról.) 

Míg egy nagyszerű érzés áll előttünk, ma
gasztosán, tisztán, addig örömmel hajlunk meg 
előtte; de ha egyszer valaki számításba bocsátko
zik velünk, akkor a hidegen bonczoló ész mérle
gelni fogja az érdemeket, mérlegelni a hibákat, 
mérlegelni az eredményeket, és mindazon okokat, 
melyek kárt vagy hasznot, szerencsét vagy sze
rencsétlenséget árasztottak az országra. (Helyeslés 
középen. Zaj balról.) 

Az igazságügyminiszter úr elmondotta, hogy 
mi a jogfolytonosság terén állunk. A küzdelem, 
mely anyagi erővel vívatott, részünkre szerencsét
len kimenetelű volt; s mi nem annak erejével 
ülünk itt s élvezzük alkotmányunkat, hanem a 
tűrő, szenvedő, kitartó, magát semmi körülmények 
közt meg nem adó nemzetnek jogaihoz való ra
gaszkodása folytán. (Élénk helyeslés a középen. 
Egy hang bal felöl: Az események tették ezt.') Az 
esemény éknek szerepök mindig van és lesz ; a józan 
politika épen abban áll, hogy az eseményeket 
czélszerűn fölhasználja. (Elénk helyeslés középen.) 

Ezeket átalánoságban kívántam megjegyezni; j 
a dolog érdemére nézve azt javaslom, hogy a ház ! 
tisztelje meg a honvédek érdemeit szellemileg és ! 

I anyagi lag: szellemileg az által, hogy a kormány 
azon kijelentését, hogy a magán adakozásokat, 
minden befolyásával elő fogja mozdítani, élénk 
éljennel fogadja és helyeselje ; anyagilag pedig az 
által, hogy működjék mindenki e hazában egész 
befolyásával arra, hogy a szerencsétlen honvédek 
árvái, özvegyei és rokkantjai minél nagyobb se
gélyben részeszüljenek. (Helyeslés a középen.) Meg
lesz igy, t. ház, az erkölcsi elégtétel, meglesz az 
anyagi segély is. 

Soha jobban meg nem tiszteli a ház a honvé
deket, mint midőn azok pártolását a nemzetnek 
hazafiságára bizza: csak igy fog irányukban a 

' honpolgárok rokonszenve szabadon nyilatkozhatni 
kényszerűség nélkül! 

Mondatott, hogy nehéz időket élünk,a szabad 
adakozásnak nem lesz kielégítő eredménye; de 
ha ez igy volna, igazságos lenne-e a szegénye
ket, kik épen e mostoha években alig képesek 
mindennapi kenyeröket megszerezni, igazságos 
lenne-é épen ezeket megadóztatni? Nem ! A 
szabad adakozás terén a gazdagnak alkalma lesz 
többet adni, mint különben reá esnék, és igy pótolni, 
sőt fölülmúlni a szegényekre sulyosodó adózási 
mennyiséget, melyet ezek vagy épen nem, vagy 
csak keservesen fizethetnének le. 

Mondattak még többek, mikre felelni kel
lene, ha ezt az idő rövidsége nem tiltaná; (Halljuk !) 
némelyekre mindazonáltal mégis felelni fogok. 

Szeretik emlegetni, hogy Magyarország be
csülete kívánja, hogy e lépést megtegyük és a 
honvédeknek szenvedéseikért jutalmat nyújtsunk. 
Magyarország becsülete nézetem szerint minde
nek előtt azt kívánja, hogy a békés kiegyenlítés, 
mely után 18 évig epedett a nemzet, igazságos, 
méltányos és állandó legyen. (Helyeslés a középen. 
Mozgás a balon.) Ha ez megtörténik, ebbe a hon
védek sorsa, mint rész az egészben, szintén 
benne foglaltatik, mig ha a részt különösen ki
emeljük, az egészet veszélyeztetjük. 

Azt méltóztatott mondani: a törvényhozás 
egyik fele már jó példával jár t elő, kövesse a má
sik is. Nem! O felségüknek adománya magán 
ajándék volt, magán adakozás, mely nem a tör
vényhozás egyik részének, a fejedelemnek, hanem 
a fejedelmi párnak magán cselekvénye volt. Ezt 

| követnünk mindenesetre hazafias kötelességünk. 
(Helyeslés a középen.) 

Lealázó, ugy mondanak, a magán ajándék 
inkább, mint az országos adomány. Különböztes
sük meg: lealázó mindkettő, ha ép kéz-lábu és 
józan fejű ember veszi azt igénybe; (Élénk helyes
lés a középen) nem lealázó egyik sem, ha megnyo-
morult, megtört ember fogadja e l , mert ez meg
érdemli, Isten s embertől arra föl van jogosítva. 
{Helyeslés a középen) 
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Azt is hallottam, hogy az igazságügyminisz
ter részéiől a nemzetiségi kérdés gyanúsításként 
hozatott föl. Nem áll. Nem gyanúsításként hoza
tott az föl, hanem fölmerült a dolog természetéből; 
hogy pedig alaposan hozatott föl, arra példa a ma 
beadott egyik törvényjavaslat és egy fölszólalás. 
{Zajos helyeslés a középen.) Ha tehát gyanúsítás 
fekszik e dologban, én azt inkább az egyik szó
nok által használt „daemon" kifejezésben találom, 
melyet ezennel visszautasítok. 

Komárom városa érdemesképviselője, Ghyezy 
Kálmán igen t. barátom azt monda, a kibékülés 
akkor állhat fen csak, ha igazságos is, méltányos 
is. Ezen tétel ellen kifogása természetesen senki
nek sem lehet; hanem bocsásson meg a t. képvi
selő, ha meglepett az általa használt hasonlatosság: 
t. i. azon szerencsétlen korszakból, melyben tör
vény nélkül, önkény szerint absolut kormány 
rendelkezett fölöttünk, vette a pénzt, a hol kapta, 
és adta annak, a kinek akarta. (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Most is!) 

Azt is mondja, hogy minden igényt egy szín
vonalra nem lehet állítani a honvédek állásával. 
Tökéletesen igaszága van ; de vannak ép oly jogos, 
ép oly helyes, ép oly alaposan indokolt igények, 
mint a honvédeké, melyek hasonló jutalomra ép 
oly érdemesek. Ott voltam, midőn a nemzetőrök 
nyilt csatában ép ugy véreztek, mint később a 
honvédek, akkor, mikor még a honvédek alakulva 
sem voltak, midőn oldalam mellett esett el Zichy 
gróf, és az ostrom másik oldalán egy ágyúgolyó 
Orczy bárót találta halálosan. A nemzetőrök 
között is vannak, kiket az akkori események mun
kaképtelenekké, tehetetlenekké tettek. (Elénk he
lyeslés középről.) 

Ismételve tétetett azon ellenvetés, hogy ön
kéntes áldozatoktól nem igen nagy sikert lehet 
reményleni. Azt felelem : ám kisértsük meg! A fe
jedelmi példa, az azóta megindult adakozás és azon 
hatás, melyet a kormány törvényesen, jogosan 
gyakorolhat e téren , erősen hiszem, hogy 
elegendő alapot fog nyújtani, hogy a valóban 
szegények, szerzésre képtelenekés az árvák és öz
vegyek segedelmet nyerjenek. (Helyeslés középen.) 

„Téves úton vagyunk:" ezt is hallottam. Hi
szen azon részről, honnan az indítvány jött, té
nyek hozathatnának föl, hogy épen az ő tanácsuk 
folytán mi magyarok bizony már sokat botlottunk. 
(Mozgás a bal oldalon.) Az óvatosság tán jövőre 
nem fog ártani, különösen az olyan, mely a kitű
zött czélt eléri, a nélkül, hogy valamit ártson 
vagy koczkáztasson. 

Méltóztassanak a miniszter úr előadását figye
lemmel kísérni, és kérdem, föltalálják-e abban azt, 
hogy a minisztérium nem akar a honvédeken se
gíteni, vagy azt, hogy a honvédség tisztelettel ne 
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i említtessék? Teljességgel nem; sőt ellenkezőleg 
• épen az által, hogy a kormány befolyásával, e ház 
I előtt nyilvánított befolyásával akarja előteremteni 

a szükséges alapot, mindkét igénynek eleget akar 
tenni: megtiszteli a honvédséget az által, hogy a 
hazafiak pártolásába ajánlja; s kielégíti érdekei
ket, midőn segedelmező alapot teremt számukra. 

Nyáry Pál képviselő társunk azt monda, 
hogy : könnyű kérdésnek tartjuk a honvédkérdést! 
De sőt, ellenkezőleg, igen nagy kérdésnek tart
juk, és épen azért az egész ország, az egész nem
zet hazafiasságába, pártfogásába ajánljuk azt. (Moz
gás a bal oldalon.) A reactio csak azon örülne, ha 
neki bármi módon plausibilis adatokat nyújtanánk 
oly reminiscentiák által, melyekről a maga he
lyén, mint foradalmi szörnyekről beszélhetne, és 
talán a kevésbbé beavatott, rövidebblátókörökben 
hallgató fülekre is találna. 

Nyáry Pál észrevételére, hogy meg fogjuk 
bánni, hogy elmulasztottuk Tisza Kálmán indít
ványának elfogadását, azt felelem, hogy ezt nem 
hiszem : és pedig nem csak speciális hitemnél 
fogva, hanem azért is, mert meg vagyok győ
ződve, hogy a honvédek számára e hazában sza
bad adakozás útján oly alap fog összegyűlni, mely 
minden valódi szükséget és valódi igazságos kívá
nalmat ki fog elégíteni; és akkor be fogják az ille
tők látni, hogy a békés kiegyenlítés, és az alkot
mány békés helyreállítása, mint a tótumot, ugy 
a részeket is ki fogja elégíteni, mit tiszta szivemből 
kivánok és reménylek is. (Elénk helyeslés a kö-

í zépen.) 
N a g y I g n á c z : T .ház! Minél szebb jelét adta 

; a fejedelmi pár önmegtagadásának az által, hogy 
a haza ajándékát a honvéd-alapítványnak adta, és 
ez által az 1848-diki küzdelmeinek jogosságát 
teljesen elismerte: annál nagyobb kötelessége a 
hazának követni ezen nemes és szép példát, és 
gondoskodni honvédéiről , azoknak özvegyei- és 
árváiról, akár törvény, akár pedig határozati utón. 

I Mert, uraim! siket volna az, a ki a nemzetnek ] 8 
év óta szenvedő gyermekeinek jajkiáltásait nem hal
laná, és szivtelen volna, a ki arra nem felelne. 

Hogy kormányférfiaink e részben a nemzet
től egy lépéssel sem akarnak hátra maradni, arról 
én meg vagyok győződve; de mikép is kétkedhet
nem e fölött, tudva azt, hogy kormányférfiaink közt 
is vannak, kiknek homloka körül a jó ügy miatti 
szenvedéseikért a nemzet babérkoszorút fűzött, 
mely különben örök zöld koszorúk csak is akkor 
hervadhatnának el, ha ők dicső multjokat megta
gadnák. Csak is az tehát a kérdés, hogy mikép 
történjék a segély, minő kutforrások nyittassanak 
meg e czéíra a nélkül, hogy a nemzetnek majd
nem végkép kimerült anyagi ereje szerfölött kime-

T6 
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rittessék ? És van, uraim S egy mód, mely talán 
némely, a nagylelkűségben telhetetlen honpolgár 
előtt drasticusnak tűnhetik föl, szerintem azonban a 
legbiztosabb, legegyszerűbb és legolcsóbb módja 
volna honvédeinken segíteni. Bátor vagyok ugyan
is azon számtalan nyugdijasok fizetéseire utalni, 
kik a magyar állam háztartását folyton és 
oly igazságtalanul terhelik, melynek összege nem 
száz ezrekre, hanem milliókra rug. Ha ezennyug-
dijasok, uraim, csak is az osztrák kormánynak 
tettek volna hű szolgálatokat, a nélkül, hogy a nem
zet ellen árulást kövessenek el, még akkor is tul- j 
ságosnak tartanám ezen nyugdíjazásokat; de ha 
meggondolom azt, hogy azok azon kormánynak 
tettek szolgálatokat, mely az általa és bérencz 
nyugdijasai által még nyomorukban is kigúnyolt 
honvédek részére még csak anyagi segélyt sem 
engedett szedetni, melylyel vérző sebeiket beköt
hették volna, ha meggondolom, uraim, azt, hogy 
ezen nyugdijasok oly méltatlanul húzzák nyug
dijaikat : lehetetlen fel nem lázadnom ilyen hely
telen alkalmazott kegyelemosztások ellen, és azt 
nem hoznom javaslatba, hogy fosztassanak meg 
nyugdijaiktól és ezen nyugdijak adassanak azon 
honvédeknek, illetőleg azok árvái- és özvegyeinek, 
kik a csatatéren elhullva, még utolsó leheletök- és 
szavokkal is hazájokat éltették. (Helyeslés a bal ol
dalon.) Mit szóljak, uraim! hogy rövid legyek, azon 
idegen söpredék népről, mely hazánkat sáskasereg 
módjára elárasztva, még most is részesül a bőven 
osztogatott nyugdijakban ? mit szóljak azon ma
gasabb rangú hivatalnokokról, főispánoknak ne
vezett satrapákról, megyei főnökökről, (Hát kan-
czellárokrólf) a kik a systemának kameleonszertí 
változása szerint egynémely megyékben rósz ban
kó módjára 4-szer 5-ször is ujakkal váltattak föl 
s kik most is 2 —- 3 — 6, só't 8000 ftnyi díjban is 
részesülnek ? — És miért ? Mert a magyar nemzet 
nagylelkűimért e nagylelkű nemzetnek az osztrák 
kormány a maga bérenczeit most örökségkép 
akarja nyakára tolni. T. ház! Én tisztelem a 
nagylelkűséget, de ezen nagylelkűséget még odá
ig sem akarom terjeszteni, hogy a különben vitéz 
Henczi szobrát Budán a vár piaczán megtűrjük 
a nélkül, hogy a dicső honvédsereg Buda alatt 
elhullott hőseinek ezzel szemben egy sokkal na
gy obbszeru emléket ne állítsunk, hogy megítélhes
se a jelen- és utókor, vajon az volt-e vitézebb, a ki 
császárjáért esett el, vagy azok, a kik 14 millió 
honpolgár szabadságáért áldozták föl életöket. 

Azzal zárom be rövid beszédemet, hogy 
a honvédeknek országos segélyt nyújtsunk, mert, 
hogy azon honvédek, kiknek mostani — olyan 
a milyen alkotmányunkat köszönjük, — magán 
alamizsnát nyújtsunk, míg a honárulók milliónyi 
pensióban részesülnek, én arra szavazatomat ad

ni soha nem fogom. (Helyeslés a bed oldalon. Folki-
áltások: Szavazzunk !) 

Domahidy Ferencz: T. ház! Én nagyon 
rövid leszek, mert a tárgyhoz, mint volt honvéd , 
szólani nem akarok; hanem t. képviselő tá rsunk 
Somssieh Pál oly nézetet nyilvánított, a melyet szó 
nélkül nem hagyhatok. Azt mondotta ugyanis, 
hogy az érdem veszt becséből, ha jutalom követi. Itt 
meg kell először határozni hogy mi, az érdem. Én 
részemről azt sem ismerem el, hogy, mi a kik, mint 
honvédek, törvényeink fentartásáért vérünket ön 
töttük, érdemet tettünk volna, mert az érdem ot t 
kezdődik, a hol a kötelesség végződik, már pedig 
mi, hogy kötelességünket teljesítsük, még azt sem 
tehettük, mert kötelesség teljesítésére a haza iránt 
egy élet nem elég. Továbbá a határozati indítvány 
jutalomról nem is szól, hanem egyedül* a köte
lesség teljesítésének elismeréséről, s azoknak segé
lyezéséről, a kik a haza iránti kötelesség teljesí
tésében munkaképtelenekké váltak, és azon el
árvult családok segélyezéséről, kiknek gyámja a 
csata mezején elhullott: tehát azon árvák gondos
kodásáról szól. En tehát a határozati indítványt 
pártolom. Nem is foghatom meg, miért volna az 
inkább lealázó, ha a nemzet gondoskodik azoknak 
családjairól, kik a csaták mezején elhullottak, és 
azokról, kik ott munkaképtelenekké váltak, mint 
az, ha magán adakozások utján gondoskodunk 
azok szükségei fedezéséről: mert nézetem szerint, 
mig a magán adakozás mindig alamizsnaszerű, 
addig, ha a nemzet törvény utján gondoskodik az 
illetőkről, ez sokkal magasztosabb. 

Pártolom a határozati indítványt. 
Tisza K á l m á n : Senki sem levén szólásra 

följegyezve, mint indítványozó élek azon jogom
mal, hogy másodszor is szólhassak. (Halljuk!) Kí
vánok e jogommal élni főleg azért, mert ha, a mint 
a lefolyt discussio folytán valószínűvé lett, az igaz
ságügyminiszter által ajánlott indokolt napirend 
elfogadtatnék és indítványom elvettetnék, azon 
esetben, haugyan az indokolás—mert magát az in
dokolt napi rendet nem hallottam felolvastatni — a 
a miniszter beszédéből meríttetnék, sok olyan fog
laltatnék abban, mire nézve magam részéről tilta
kozásomat ki kell fejeznem. A t. miniszter úr azt 
mondja egyik indokául annak, hogy a minisztérium 
nem fogadhatja el a határozati javaslatot, hogy 
a minisztérium oly politikát tart helyesnek, mely 
kerüli a viszály okait és az emlékeket, melyek azt 
— a viszályt — föléleszthetnék. Azt hiszem, tán 
fölösleges mondanom, hogy ezen indítványnak 
nem volt czélja fölmelegíteni a viszály okait, de 
azt hiszem, hogy nem is olyan, hogy ez által azok 
fölmelegíttetnének. Kérdem ugyanis, mi fogná in
kább emlékeztetni az országot az elmúlt idők vi
szályaira és szenvedéseire: az-e, ha az országgyűlés 
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egyszer intézkedik azok iránt, a kik az elmúlt idő 
következtében szenvednek és sinló'dnek, ha az or
szág egyszer megadja az erkölcsi elégtételt azok
nak, kik küzdöttek? vagy pedig az-e, ha még ezen
túl is, midőn alkotmányunk van, azoktól, kik az 
alkotmányért küzdöttek, megtagadtatik az erköl
csi elismerés, megtagadtatik a segély, azon segély, 
mely egyedül lehet rajok nézve kielégítő, az orszá
gos segély? 

Azt mondotta egyt. szónok — midőn igen szép 
értekezésbe bocsátkozott a fölött, hogy mi a haza
fiság jutalma, és mikép lehet azon dicsfényt lejebb 
szállítani, mely azt környezi — hogy ők azok, kik 
nem akarják leszállítani az érdem dicsfényét, mi 
pedig le akarjuk szállítani. Kérdem, mi különbség 
van kettőnk közt ? Mi azt akarjuk, hogy nem anya
gi jutalmat, hanem országos határozat alapján 
erkölcsi elismerést adjunk a volt honvédeknek. A 
t. többség tagjai azt akarják, hogy az elismerés az 
által legyen meg, hogy a minisztérium aláírást nyit. 
Kérdem, melyik nagyobb erkölcsi jutalom ? Én azt 
gondolom, hogy az, melyet az országgyűlés nyújt. 

Tiltakozom az ellen, mintha akár az indít
ványban, akár annak indokolásában fölhívtam 
volna a képviselőket arra—nézzenek utána a több
ségtagjai, hol tettem ezt—hogy a hazafiérzet anyagi 
segélylyel jutalmaztassák. Sőt épen azt fejeztem ki, 
hogy országos elismerés által jutalmaztassanak az 
illetők, az anyagi segélyt pedig tisztán csak azok
ra akartam szorítani, kik azt nem nélkülözhetik. 
Csak egy példát emeltem k i : azokét, kik oly hely
zetben vannak, mint bárki, kinek javai elkoboz
tattak : ezek most legújabban elkobzott javaikat 
visszanyerték; csak az általam felhozott honvé
dek képezzenek már kivételt ? 

Másik érv, mely az indokolt napirendbe be
tétetni szándékoltatik, az, hogy indítványom által 
a nemzetiségi viszályok kérdése melegíttetnék föl; 
és azt kérdezte az igazságügyi miniszter úr, hogy 
vajon belháború ért akarunk-e a honvédeknek ju
talmat adni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Nem 
így mondtam! 

Tisza K á l m á n : Én följegyeztem saját sza
vait : „Hogyha a honvédekről gondoskodnunk, 
nem lehet, hogy úgy ne tűnjék föl, mint országos 
jutalom a belháboruért." 

Bocsánatot kérek, legelsőbben tiltakozom az 
ellen — nem annyira az igazságügyminiszter, mint 
má snyilatkozatok folytán — mintha ezen határo
zati javaslatnak szándéka lett volna a nemzetiségi 
mozgalmat előidézni, és tiltakozom az ellen, mintha 
igazságosan azt lehetne mondani, hogy ez által az 
előidéztetik. (Zaj a középen.) 

P u l s z k y FerenCZ (Miletics Szvetozárra mu
tatva) : De igenis! 

Tisza K á l m á n : Engedje meg azon tisztelt 
képviselő úr, ki a bal oldalra mutatva, közbe szólt, 
hogy azon megjegyzést tegyem, hogy egy ember 
egyszerű nyilatkozata, még ha a legderekabb és 
legokosabb is, nem bizonyíték. 

Ismétlem, senkinek sem jutott eszébe a hon
védeknek a belháborúért jutalmat, elismerést adni. 
Azonban egyszerűen csak arra vagyok bátor figyel
meztetni a minisztériumot, hogy kimondani azt, 
hogy egy országnak hadserge, midőn az ország 
alkotmánya mellett az ország fellázadt lakosai el
len küzd, mert kötelességét teljesíti, nem érdemel 
elismerést s jutalmat, bizony igen nagyon messze 
vezetne, és tán messzebb, mint a minisztérium ma
ga óhajtja. 

Hogy pedig a nemzetiségi kérdésre visszatérjek., 
melyet majd mindenik szónok felhozott ellenünk: 
erre nézve csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
szeretném tudni, miképen lehet azt mondani, hogy 
a honvédek érdekében teendő bármely lépés a ma
gyar nemzetiség érdekében a többi nemzetiségek 
ellen intézett lépés. Méltóztassanak megengedni — 
s igen sajnálom, hogy e tárgy fölelevenítésére ma
ga a miniszteri nyilatkozat adott alkalmat — mél
tóztassanak megengedni, csinálja meg bárki 
statistikáját azoknak, kik 1848-ban a magyar al
kotmány s Magyarország mellett küzdöttek, és azo
két, kik a haza lakói közül Magyarország ellen 
harczoltak, bizonynyal meg fogja látni, hogy a 
nem-magyar ajkú nemzetiségek többsége is Ma
gyarország mellett küzdött. {Élénk helyeslés.) í g y 
tehát nem arról van itt szó, elismerést nyújtani 
a magyar nemzetiségnek, szemben a nem-magyar 
ajkú nemzetiségekkel; hanem arról, hogy elisme
rést adjunk a haza bármely nemzetiségű lakói kö 
zül, egyformán, azoknak, kik a haza szent ügye 
mellett harczoltak, és nem adni elismerést egyfor
mán azoknak, kik a haza ellen küzdöttek, és kik 
közt. fájdalom, jól tudjuk, magyarok is elegen vol
tak. (Helyeslés balról.) 

De nem kivánom a ház figyelmét tovább fá
rasztani; sokra megfeleltek már előttem, és vannak 
oly dolgok is, melyekre felelni tán nem is szüksé
ges. Csak arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
meggondolni azt, hogy azoktól, kik a nemzet jo
gai mellett harczoltak, megtagadni azt, hogy elis
merésben részesíttesenek, megtagadni, hogy azok
nak tehetetlenekké vált tagjai, azok, kik összes va
gyonukat veszték — értem a vagyon alatt elélhe-
hetési módúkat — ezektől, mondom, megtagadni, 
hogy országos segélynyújtásban részesüljenek, és 
megtagadni akkor, midőn számtalanok, olyanok, 
kik mind 1848-ban, mind azóta folyvást mindent 
megtettek országunk megsemisítésére, az ország 
életerején élősködnek: valósággal lehetlen, hogy 
az igazsággal összeférjen, (Helyeslés balról.) 

36* 
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A mi a magán adományozást illeti, én ré
szemről szívesen hozzá járulok; s gondolom, hogy 
valamint eddig nem maradtunk hátra mi, kik az 
országos intézkedést kívánjuk, ugy ezentúl sem 
maradunk hátra. Sőt helyeslem ezen módot, és 
egyátalában nem kívánom, hogy ez szűkebb 
körre szoríttass ék; nem követelem, hogy okvetle
nül adó vagy kölcsön utján történjék intézkedés; 
de a mit követelek, az, hogyha az ország vagyono
sabb lakosai önkéntes adakozások útján — mit igen 
helyesen teendenek — meg akarják kímélni a sze
gényebb nép vállait a túiterheltetéstó'l, ez is or
szágos határozat folytán történjék, és a begyülen
dő pénzekről az országgyűlés rendelkezzék. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: t. ház! 
Kétségtelen joga volt az előttem szólott képviselő 
úrnak még egy zárszóval védelmezni indítványát. 
Ugyané joga van a kormánynak is, és midőn ezen 
jogtól t. barátomat, az igazságügyminisztert meg
fosztom, nem akarok a ház türelmével visszaélni. 
A mondottak után nem akarok hosszas lenni, ha
nem csak igen röviden akarok válaszolni azokra, 
a mik itt a kormány álláspontjából a kormány 
minden tagja által osztott, és általam egyénileg 
mindenben helyeselt nézetekkel szemben fölho-
zattak. (Halljuk!) 

Tisztelt képviselőtársunk Nyáry Pál a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott a kormánynak 
épen a szőnyegen forgó kérdéssel összeköttetésben 
édló eljárása iránt, és igen sajnosnak mondta, 
hogy a kormány, mely a fejedelmet ily nagy
lelkű tettre birta — mit a t. képviselő a miniszté
riumnak akar érdemül tulajdonítani — a habozás, 
az ingadozás terén áll, s az utóbbi tettével lerontja 
azt, a mit az előbbivel talán elérhetett volna. En
gedjen meg nekem a t. képviselő úr, de én állitá-
sának se első, se második részét elfogadni ké
pes nem vagyok. Azon magas horderejű tény, 
melyhez hasonló Európában a legújabb időben 
tán egy fejedelem által sem Íratott alá, kivül áll 
a parlamenti kormányzat hatáskörén, és azt más
nak tulajdonítani nem lehet, mint a fejedelmi sziv 
sugallatának. De midőn ki kell jelentenem, hogy 
a t. képviselő úr e tekintetben a kormány hatás
körét túlbecsülte, és azt, hogy állításának ezen 
részét nem fogadhatom el, más részről állításának 
második részét sem tehetem magamévá. Kérdem 
ugyanis a t. képviselő úrtól, hol méltóztatott azon 
ingadozást, azon habozást észrevenni ? melynek 
én legalább nyomát föltalálni nem tudom. Tán 
akkor ingadozott a kormány, midőn Kossuth 
Lajos levelét ezer meg ezer példányban engedte 
szabadon árulni a piaczon (Elénk helyeslés a közé
pen) a nélkül , hogy a sajtótörvény által kezébe 
adott jognál fogva a házalásra vonatkozó t. ez. 

értelmében annak megakadáíyoztatására csak egy 
lépést is tett volna ? Tán akkor ingadozott a kor
mány, midőn a hazai sajtó egy részének műkö
dését egész a lehetőség határain tul megengedte? 
(Hosszan tartó helyeslés a középen.) Tán akkor in
gadozott a kormány, midőn Európa minden orszá
gainak kapuit megnyitotta — és itt csakugyan a 
kormánynak is lehet már némi befolyása a feje
delmi tényre — és azt mondta, hogy mindenki, 
legyen bármely politikai vétség vagy vád alatt, 
szabadon és büntetlenül visszatérhet hazájába ? 
(Viharos éljenzés a középen.) A kormánynak ezen 
lépései bármelyikét lehet-e ingadozásnak nevezni *? 
(Hosszas taps a középen.) 

Tisza Kálmán képviselőtársam azt monda, hogy 
egy szót sem lehet idézni állításaiból, mely szerint 
ő vagy elvtársai a honvédek számára anyagi ju
talmat kértek volna. Előttem fekszik indítványá
nak szövege, és annak vég szavai igy szólnak : 
„hogy az ezen czélra szükséges és az ország erejét 
meg nem haladó anyagi eszközök megajánlására 
mindenkor kész leend." Ezen szöveg magában kü
lönböző magyarázatokra szolgáltat alkalmat; de 
igenis világossá lesz akkor, midőn Ghyczy Kálmán, 
Tisza Kálmán úrnak elvtársa azt hozta föl, hogy 
hiszen százezrek osztattak azok részére jutalmul, 
a kik idegen segítséget hoztak be Magyarországba, 
tehát ugyanazt követeli a honvédek számára i s : 
ez tehát mégis nem elismerés és segítség, melyhez 
mindnyájan szívesen járulunk, hanem anyagi ju
talom is volna, mely csak a honvédek önzetlen 
eljárásának becsét kisebbíthetné. (Élénk helyeslés a 
középen.) 

Ugyancsak felhozatott, hogy a kormány, vagy
is inkább igen tisztelt barátom, az igazságügy-
miniszter a nemzetiségi kérdést ellentétbe akarja 
hozni a honvédek segélyezésével. A mint én t. ba
rátom beszédét értettem, és a mint én emlékszem, 
előterjesztvényében a „nemzetiség" szó csak mel
lékesen, vagy alig van fölemlítve. Ott különböző 
nemzetiségű honpolgárokról volt szó• és állítása 
nem állott egyébből, mint a mit teljes lelkemből én 
is osztok, hogy igenis hibáznék a törvényhozás, 
ha adó utján akarna segíteni a honpolgárok egyik 
részén, elfelejtvén azt, hogy ezen országnak voltak 
és vannak számos honpolgárai, kik a 48-diki tör
vények nemes szándokát félreértvén, azok ellen 
s a haza fenállása ellen küzdöttek, és most mint 
legyőzöttek volnának kénytelenek a győző részére 
adózni ott, hol se győző, se győzött nem lehet. 
(Helyeslés a középen.) Ez az, mit az ildomosság tő
lünk követel; ez az, mi annál inkább bizonyítja, 
hogy a honvédek sebeit gyógyítani csak azon mó
don lehet, melyet ő felségök kijelöltek. (Ugy van ! a 
középen.) 
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Én tehát, megvallom, nem fogadhatom el a 
beadott indítványt. 

Nem, először azért, mert a szöveget magát 
nem tartom helyesnek. Távol legyen tőlem e szö
veget gyanúsítani, vagy abban mást keresni, mint 
a mit az indítványozó kifejezni óhajtott; azonban, 
hogy a szöveg nem egészen világos, kitűnik abból 
is, hogy magok a t. képviselő ur elvtársai azt 
egészen különbözőképen magyarázták : Tisza 
László képviselő úr ugyanis azt mondotta, hogy 
a szöveg által nem köttetik meg a kormány keze, 
hanem szabadságára hagyatik az adó vagy sza
bad adakozás útját választani; Ghyezy Kálmán 
képviselő ur épen ennek ellenkezőjét állította, azt 
t. i., hogy csak is adó, csak is országos intézkedés 
utján lehet a honvédeken segíteni. 

Ez tehát mutatja, hogy a szöveg nem egé
szen világos. De e fölött még oly sok clausuíával 
van ellátva, és annyi kategóriára van osztva, hogy 
vág fogalmat ad arról, ugy hogy ha valaki gyanú
sítani akarna — mi távol van tőlem — azt mond
hatná, hogy nem csak egy czél lebegett az illetők 
szeme előtt, t. i. a honvédek segélyezése, hanem 
egyszersmind az is, hogy a kormánynak nehézsé
geket okozzanak, (Mozgás a bal oldalon) és e két 
czél egyesítése tette némileg zavarossá a szöve
get. (Tetszés a középen.) 

Ennyi a szövegre nézve. 
Nem helyeselhetem ezen inditványt továbbá az 

időre nézve se, melyben beadatott. Ha ezen indít
vány akkor terjesztetik a ház elő, midőn világo
san fogja mindenki tudni, vajon elégséges-e azon 
alap, mely ő felségök által a honvédek árvái, 
özvegyei és rokkantjai felsegélésére nagylelküleg 
adatott: akkor megfoghattam volna azt, és abban 
csak ő felségök szándékainak előmozdítását láttam 
volna ; azonban most, miután ezen időszak be nem 
váratott, ezen indítványnak — nem akarok a szö
vegnek más értelmet tulajdonítani, mint a mi ab
ba helyeztetni szándékoltatott — könnyen lehetne 
azon értelmet tulajdonítani, hogy az ő felségök 
tette által előidézett hatásnak ellensúlyozására van 
czélozva. (Mozgás a bal oldalon, helyeslés a középen.) 

Nem fogadhatom el az inditványt harmadszor 
azért se, mert a benne rejlő elvet nem tudom elfo
gadni : és itt van közöttünk a legnagyobb különb
ség. Az mondatik ugyanis, hogy a mit a törvény
hozás egyik fele tett, a másik azt bátran utánoz
hatja, hogy ő felségök nagylelkű tetteinek csak 
pótlása, csak ismétlése volna az, ha a ház az indit
ványt elfogadná. Ez egyátalában nem áll. Egészen kü
lönböző az, ha ő felsége gondoskodik azokról, kik 
meggyőződésök szerint, és a mint tapasztalásból 
tudom, csak az alkotmányért és annak fentartásá-
ért akartak küzdeni, de tettleg ő felsége seregeivel 
szembe szállottak, és az, ha az országgyűlés se

gélyezi azokat, kik ő felsége seregei ellen küz
döttek. (Elénk mozgás, zajgás a bal oldalon.) Alkal
masint nem értették, a mit mondtam; ismételni fo
gom. Azt mondtam, hogy különbség van a között, 
ha ő felsége, és a között, ha az országgyűlés segé
lyezi az illetőket. Ez állítást, ugy hiszem, se tagad
ni, se roszalni nem lehet. Ha ugyanis az ország 
ő felsége nagylelkűségét utol akarja érni. akkor 
nem azokat kellene jutalmaznia, kikről már ő fel
sége is gondoskodott, hanem azokat, kik, bármi 
téves eszmék folytán, az ország és a haza ellen küz
döttek,és csak akkor emelkednék az országgyűlés a 
fejedelmi nagylelkűség színvonalára. (Elénk helyes
lés középen, nagy zaj és mozgás bal oldalon) 

Mondatott, hogy ez becsületbeli kérdés az or
szágra nézve, melyet az országgyűlésnek teljesí
teni kell. Méltóztassanak megengedni, a becsület
beli kérdésnél mi sem fogunk soha hátramaradni. 
Ha ez becsületbeli kérdés, ugyan kérdem, miért 
nem szólott erről a 61-iki felirat? A 61-iki felirat 
nemcsak az ország becsületbeli feltételeit mondotta 
el, de mind azokat is, melyeket a kormány irányá
ban formulázott, és a melyek végén azt mondot
ta : „Uram! ha ezt teljesíted, számolhatsz a nem
zetre minden viszonyok között és minden tekintet
ben." Elmondotta a 61-iki országgyűlés, hogy az 
alkotmány a törvényhatóságok visszaállítását kí
vánja, hogy a minisztérium kineveztetését, az el
kobzott javak visszaadatását és a törvénytelen 
Ítéletek vagy vádak következtében az országon ki-
vul tartózkodók szabadon hazabocsáttatását kí
vánja. Uraim, az országnak mind ezen kivána-
tai teljesültek. 

Keglev ich B é l a gr . : Nem teljesültek. (Nagy 
zaj a bal oldalon. Élénk fölkialtások a középen: Igen
is teljesültek egytől egyig!) 

Andrássy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Ba
jos megtartani a fonalat; de egy t. képviselő tár
sam közbeszólására mégis meg kell jegyeznem, 
hogy igenis, talán nem teljesültek azon irányban, 
melyet t. képviselő úr, ezen közbeszakitás után 
itélve, maga óhajtott volna. (Derültség.) De ennek 
én örvendek: mert ha azon irányban teljesültek 
volna, akkor nem az alkotmány állíttatott volna 
vissza, hanem a viszály, nem megoldás eszközölte
tett volna, hanem összeütközés. (Elénk helyeslés, 
taps a középen.) 

Nézzünk vissza, uraim, a történtekre. Az 1861-
diki felirat egy szóval sem emiitette azt, s az illető 
képviselő urak magok is kijelentették egyenkint 
és ismételten, hogy fátyolt kivannak a multakra 
borítani. Azt hiszem, hogy ez az ország, a többség 
határozata, ez az, miben az ország megnyugodott; 
és ha akkor becsületbeli kötelességei között nem 
foglalt helyet, ugy most sem hozathatik fel mint 

' olyan. (Élénk helyeslés a középen.) Sőt veszedelmes 

• 
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volna vitatni, hogy azmost becsületbeli kérdéssé vált, 
mi akkor nem volt az: mert ez esetben — méltóztas
sanak meggondolni — a t. urak átellenben azok
nak adnának igazat, kik a fejedelmeknek azt szok
ták mondani, hogy a királyok engedményei min
dig csak ujabb követelésekre szolgáltatnak alkal
mat ; hogy a fejedelmek jószívűsége a népek által 
gyöngeségnek tartatik mindig; hogy a népek 
szivét megnyerni nem lehet; hogy a királyoknak 
csak egy támaszuk van, a fegyveres erő, másban 
bízni nem lehet, {ügy van! jobbról.) Én érzem, 
hogy a szabadelvű alkotmányos kormánynak nem 
lehet föladata ezen elméleteket szentesíteni. Ves
sen magával számot az oppositió, mely magát 
líberálisabbnak tartja, mint a kormány, és mondja 
meg, vajon feladatai közé tartozik-e ezen tanács
adóknak igazat adni? (Viharos taps a középen. Elénk 
mozgás a bal oldalon.) 

Mind ezen okoknál fogva a beadott indítványt 
el nem fogadhatom, és az indokolt napirendre való 
áttérést pártolom, meg levén győződve, hogy ebbe 
az összes nemzet bele fog nyugodni, leginkább pe
dig azon honvédek, kiknek önzéstelen érzelme előtt 
én ugy a minisztérium padján, mint a magán élet
ben tisztelettel meghajlok. (Szűnni nem akaró taps 
és éljenzés a középen.) 

1 Böszörményi László: T. ház! (Nagy zaj. 
Fölkiáltások: Nem lehet kétszer szólani!) 

E l n ö k : Böszörményi képviselő' ur már szólt ! 
(Zaj. Elnök csönget) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Személyes kérdés
ben akarok szólni. (Nagy zaj.) 

Elnök (csönget): En az előadásból ugy vettem 
észre, hogy miniszterelnök úr Keglevich Béla gr. 
észrevetelére, s meggyőződésem szerint nem is meg
támadást, de észrevételt tett: ennélfogva nem látok 
okot, mely Böszörményi képviselő úrnak jogot ad
jon szólni. {Elénk helyeslés a középen. Nagy zaj. 
Elnök csönget.) 

K e g l e v í c h B é l a gr . : Elnök úr méltóztatott 
nyilvánítani, hogy az én fölszólalásom'kö vetkeztében 
történt viszont felszólalás. Én csak ez ellen kiván-
tam tiltakozni, miután én egyátalában nem szól
tam. (Zaj. Elnök csönget.) 

E l n ö k : Szólásra senki fölírva nem levén, a 
képviselő urak részéről kérelem adatott be, egyik 
20, a másikét 21 tag aláírásával, melyekben név sze
rinti szavazást kivannak. (Nagy zaj. Elnök csenget.) 
Méltóztassanak meghallgatni a szavazásra kitűzen
dő kérdést. (Ralijuk!) A kérdés ez: az 184%-diki 
honvédsereg özvegyei, árvái és rokkantjai segélye
zésére Tisza Kálmán képviselő úr áltat beadott 
határozati javaslatot elfogadja-e a ház vagy nem ? 
(Nagy zaj.) 

Bónis Sámuel: T. ház! A kérdés nem lehet az, 
hogy elfogadja-e a ház a határozati javaslatot 

vagy nem. A kérdés az lehet, tárgyaltassék-e a ha
tározati javaslat ? (Köszbeszólások: Ugy van! Helyes! 
Ez a kérdés.') 

E l n ö k : Én azt hiszem, a beadott javaslat 
már tárgyaltatott. Egyébiránt, ha a ház kívánja, 
méltóztassék arra szavazni, elfogadja-e a többség 
Bónis Sámuel képviselő indítványát ? (Közbeszólá
sok: Nem lehet elfogadni! Atalános zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház! A kérdés, mely 
utólag föltétetett, nem állhat meg, mert már a tár
gyalásba bementünk: tehát nem lehet arról szó, 
hogy tárgyaltassék-e; hanem csak arról, hogy el
fogadjuk-e a Tisza Kálmán által e tárgyban bea-

j dot határozati javaslatot ? (Ugy van\! a bal oldalon. 
| Atalános zaj.) 

E l n ö k (csönget) : Méltóztassanak annyi tűre-
j lemmel lenni, hogy a kérdést még egyszer fölte-

hessem. (Halljuk!) Én eredetileg is ugy tettem föl 
a kérdést, hogy t. i. Tisza Kálmán határozati ja
vaslatát elfogadja-e a ház vagy nem'? (Helyes!) Ha 
ezen megnyugszik a t. ház, (Megnyitgzsunk! Sza-
vazzunk!) akkor méltóztassanak szavazni. Az igen
re szavazók neveit fogja jegyezni Eáday László gr. 
jegyző, a nemre szavazókét Horváth Lajos jegyző, 
és a jelen nem levőkét Dimitrievics Milos jegyző. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
I Bocsánatot kérek, ha a kérdés igy marad föltéve, 
I akkor a minisztérium által tett indítvány fölött 
I nem lehet szavazni. (Közbeszólások: Dehogy nem le-
I het!) Bocsánatot kérek, a minisztérium indokolt 
I napirendre térést indítványozott; a kérdés tehát az, 

vajon be akar-e menni a ház a Tisza Kálmán indít
ványának tárgyalásába vagy nem ? (Közbeszólások : 
Nem ugy van ! Zaj.) 

Elnök (csönget): Valóban, a kérdés fölötti 
tanácskozás hosszabb ideig fog tartani, mint maga 
a tárgyalás. 

Tisza K á l m á n : Én a kérdés oly módon föl
tevését, miként azt az igazságügyminiszter úr tette 
helyesnek láttam volna a tárgyalás előtt, ugyan
akkor tárgyalásra semmi egyéb be nem levén ad
va. Ha ezen indítvány tétetett volna akkor a ház
szabályok szerint, akarja-e tárgyalni a ház azon 
határozati javaslatot ? a kérdés megállhatott volna. 
De miután már a tárgyalás megtörtént, nem tehető 
föl a kérdés olyformán, mint azt az igazságügy-
miniszter űr föltette. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a név szerinti felszólí
tásokra felelni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa « képvi
selők névsorát, mely alkalomnál: 

Igennel szavaznak: Acs Károly, Beniczky Gyula, 
j Beniczky Ödön, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gá-
I bor gr., Békássy Lajos, Bobory Károly, Boczkó DánielL 
j Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Böszörményi László, 
' Cseh Sándor, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Dar-
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vas Antal, Deáky Lajos, Domahidy Ferencz, Döry 
Ádám, EÖry Sándor, Fisser István, Fehér Miklós, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ig-
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldi
zsár, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kiss Lajos, Kiss 
Miklós, Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénszky 
Pál b., LükÖ Géza, Madarassy Mór, Madarász Jó
zsef, Makray László, Markos István, Maróthy János, 
Mocsonyi Sándor, Mükovics Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Nánássy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Odes-
calchi Gyula hg, Papp Lajos, Papp ISiman, Patay 
István, Perczel István, Ráday László gr., Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Simon;.i Lajos b., Sipos Orbán, 
Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, 
Szent kereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalahér Lajos, Thury 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Ujfahissy La
jos, Varga Antal, Varró Sámuel, Várady Gábor, 
Véghsö Gellért, Vidacs János, Zámory Kálmán. 

Nemmel szavaznak: Almáss'/ György gr., András-
sy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Armbruszt Pé
ter, Balomiri János, Bartal György, Bay György, 
Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik 
György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, Berzevi-
czy Tivadar, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Binder Lajos, Binder Mihály, Bitté István, Boér Já
nos, Botka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Branovácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi 
János, Bohatielu Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Ke
lemen, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., Csengery 
Antal, Csengery Imre, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Gzorda Bódog, Cséry Lajos, Dapsy 
Vilmos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Dedinszky Jó
zsef, Dimitrievics Milos, Dohóczky Ignácz, Dobr-
zánszkíj Adolf, Dósa Elek, Drottlef Tamás Vilmos, 
Decáni Károly, Eitel Frigyes, Eötvös József b., 
Erős Lajos, Eszterházy Kálmán gr., Fábián Gábor, 
Fehdenfeld Frigyes, Fehér János, Fest Imre, Frideczky 
Timót, Fülepp Lipót, FÖldváry Miklós, Fabritius 
Károly, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, 
Geczo János, Glatz Antal, Gorove István, Gozsdio 
Manó, Graenczenstein Gusztáv, Görgei Géza, HoUánEr-
nö, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Hosszú József Hunfalvy Pál, Huszár 
István, IhrányiLajos, IhászRezsŐfnkey Jó.sef Ivánka 
Zsigmond, Jendrassik Miksa, Joannovics György, 
Justh József, Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Ka
lauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kál
mán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kudlik István, Kurcz György, 
Kvassay László, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lehoczky Egyed, Lónyay Gábor, Ltónyay 
Menyhért, Lázár Kálmán gr.,Madocsányi Pál, Maj-

ihényi József b., Maniu Aurél, Mátyáss József, Medán 
Endre, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Mikó Mihály, Miske Imre b., Moldován János, Mol
nár József Molnár Pál, Morscher Kéről >,Mednyáns2-
ky Dénes b., Nagy Károly, Németh Károly, Onossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Zsig
mond, Perczel Béla, Pethe András, Pillér Gedeon, 
Plachy Lajos, Prugberger József. Puskáriu János, 
Pulszky Ferencz, Paiss Andor, Ranicher Jakab, 
Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Lajos. Rud-
nyánszky Flórián, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Ra-
dich Ákos, Ráth Károly, Sebestyén László. Semsey 
Albert, Simay Gergely, Simon Pál, Somssich Pál, 
Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabó 
Imre (pápa-városi), Szász Károly, Szentiványi Adolf 
Székács József, Széles Dénes, Szitányi Bernát, Szabó 
Miklós, Szlávy József, Stoll Károly, Sigray Fülöp gr.. 
Szontagh Pál (gömöri), Sipos Ferencz, Szemző István. 
Teleki Domokos gr.. Teutsch Györgj:, Tury Sámuel, 
Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Tóth Kálmán, Tóth 
Vilmos, Török Sándor, Trefurt Ágoston, Trifnnácz 
Pál, Török Dániel, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, 
Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vay Béla b., Ve-
csey-Oláh Károly, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, 
Wtád Alajos, Wodiáner Albert b., Vuc*etics István, 
Várady János, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy An
tal, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zimmerman József András, Zsar-
nay Imre, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, Ztnes-
káll Mór. 

Nem akarnak szavazni: Angyal Pál, Miletics 
Szvetozár. 

Nincsenek jelen: Ahnássy Sándor, ifj. Ambró-
zy Lajos b., Apponyi György gr., Ányos István, Ba~ 
bes Vincze, Biranyi Ágoston, Bartal János, Bari-
nyay József Batthyány Géza gr., Beliczey István, 
Besze János, Bethlen Sándor gr,, Bezerédj' László, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Balomiri Simon, 
Csanády Sándor, Császár József, Damaszkin Já-

Deák Ferencz, Dellimanics István, Des-nos 
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond , Degenfeld Gusz
táv gr., Domokos Lászlói, Dózsa Dániel, Drás-
kóczy Gyida, Eötvös Tamás, Eszterházy István 
gr., Faragó Ferencz, Geduly Lajos, Gye ne Károly, 
Hedry Ernő, Hevessy Bertalan, Hodossm József 
Horváth Döme, Horváth Elek, Huszár Károly b., 
Ivácskovics György, Jankovics Antal, Jekelfalussy 
Lajos, Jókai Mór, Karácsony János, Kállay Ödön, 
Koller Antal, Komáromig György, Kuba János, Kup-
ricz Imre, László Imre, Lukács György, Lukynich 
Mihály, Lázár Sándor, Macellariu Illés, Manojlovics 
Emil, Máday Lajos, MiUutinovics Szvetozár, Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Oláh Miklós, Opicz Sándor, Papp Pál, 
Perényi Zsigmond b., Pethes József, Pétery Ká
roly, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Frigyes 
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6., Popovics-Desseanu János. Popovics Zsigmond, 
Prönay József, Petkó Lázár, Román Sándor, 
Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Siklósy Ká
roly, Siskovics József, Somsdch Imre gr., Szabadfy 
Sándor, Szabó Imre, Szakái Lajos, Szemző Má
tyás, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Szé
kely Gergely, Szilágyi István, Szirmay Fái, Szluha 
Benedek, Szolga Miklós, Sztratimirovics György , 
Szelestey László, Tidbás János. Varga Flórián, Vállyi 
János, Vietorisz János, Vitolay József, Vay Sándor 
b., Zerdahelyi Incze, Zichy Jenő gr., Zichy Nándor 
gr., Zsitvay József.) 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő : A szavazás ered
ménye: két képviselő úr nem akart szavazni; 79 
igennel szavazott; 202 nemmel szavazott, az elnök 
nem szavazott; 99 jelen nem volt. 

Elnök : Ennélfogva a ház Tisza Kálmán 
képviselő úr inditványát el nem fogadja. i 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József \ 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim\ 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Horváth Lajos jegyző úr, a szólam 
kivánókat Csengery Imre. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a június | 
21-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ditrich János, Pásztor Dániel, Zerge 
Bálint a nagybányavárosi képviselő Stoll Károly 
választása ellen beadott kérvényre vonatkozó ész
revételeiket benyújtják. Az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Még Bernáth Zsigmond képviselő úr jelen
tette be, hogy indtiványt kivan tenni; miután 
azonban a képviselő urak közül már igen sokan 
eltávoztak, ugy hiszem, a képviselő úr is megnyug
szik abban, ha ez holnapra marad. (Helyeslés.) 

Borsos és Doctor fényképész urak a képvi
selő urak albumát küldöttek át, mely a t. képvi
selőház elismerésének nyilvánítása mellett a levél
tárba fog tétetni. 

Még egy kérésem van. Kérem az osztályokat, 
méltóztassanak holnap reggel 9 órakor összejönni 
az igen tisztelt minisztérium által bemutatott tör
vény czikkelyek tárgyalása végett. Az osztályülés 
ennélfogva holnap d. e. 9 órakor, az országos ülés 
pedig 11 órakor fog megtartatni. 

Az ülés végződik d. u. 3 T/2 órakor. 
i 

| Emberger Károly , nógrádmegyebeli Szé-
i csény mezővárosában lakó ezipész az 1848 — 49. 

évi hadjárat alkalmával a honvédlábbelikért járó 
követelését kielégíttetni kéri. 

Mérey István, a Mérey-család nevében, az 
eberhardi aradalom ellen indított s a császári pá
tens által megszüntetni rendelt ősiségi pör folytatá
sát megengedtetni kéri. 

Hergesheimer András ó-verbászi ref. egyházi 
tanitó a tanítóságtól elmozdíttatása által okozott 
kár megtérítését kéri. 

Iglay András, zemplénmegyei sátoraljaújhe
lyi ezipész és társai az 1848—49-diki évben a 
honvédsereg részére készített lábbelik árát kifizet
tetni kérik. 

Somogymegyei Csurgó-Újváros lakosai úrbéri 

CXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. junius 22-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : nagybányai választók ellenkérvénye az ottani képviselőválasztás ügyében ; Emberger Károlyé 
1848/9-beli követelése kielégítéséért; Mérey István ősiségi per folytathatása iránt; Hergesheimer Andrásé kára megtérítéséért; Iglay 
András és társaié 1848/9-beli követelésük teljesítéséért; csurgó-újvárosi lakosoké úrbéri ügyben ; Balázs Ferenczé segélyért. A kérvé-
nyi bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik s a bizottság megújítása elhatároztatik. Bernáth Zzigmond javaslatokat nyújt 
be a zsidók egyenjogositása, az 1847/8. XXII. t. ez. helyetesitése, a Ludoviceum, a concordatum s a hazai hajókázás iránt. Tanárky 
Gedeon föltételesen igazoltatik s beosztatik. A költségvetés junius havára elfogadtatik, a gyorsírók fizetése a szünidőre megállapítta
tik, Tassy Károly Írnoknak 100 ft jutalom határoztatik. Az igazságügyminiszter által előterjesztendő törvényjavaslatok előleges meg
vizsgálására bizottság kiküldése határoztatik. A koronázás leírása beadatik. A ház kimondja abbeli várakozását, hogy ezentúl orszá
gos ünnepélyeknél a képviselőház elnökének az ország fő méltóságai közt adassék hely. 
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természetű álíapotjokra s a vele járó javadalmakra 
az 1848. IX. t. ez. értelmében határozatot kérnek. 

Balázs Ferencz, pesti lakos, volt honvéd főhad
nagy hazájába visszatérhetésre útiköltséget kér. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
fognak átadatni. 

Csiky Sándor : T. ház ! Az ország különféle 
részeiből egyesek ugy, mint testületek részéről alig 
van országos ülés, a melyben kérvények ne ter
jesztetnének be. Ezen kérvények közül igen kevés 
volt még olyan, mely a ház által óhajtott siker
rel intéztetett volna e l ; hogy mégis egyeseknek 
ugy, mint testületeknek nem csökkent a ház iránt 
bizalmok, mutatja az a körülmény, hogy napon
kint terjesztetnek elő kérvények. Ezekről intéz
kedni szükséges; hogy pedig intézkedni lehessen 
rólok, kell, hogy olyan kérvényi bizottság legyen, 
mely a szabályok 80 és 81-dik pontja szerint jár
hasson el. Ily kérvényi bizottság most hiányzik: 
én tehát bátor vagyok felkérni a házat, hogy a 
kérvényi bizottságról, melynek tagjai annyira hiá-
nyoznak, hogy üléseket is alig tarthatnak, méltóz
tassék intézkedni. (Helyeslés.) 

B á n ó JÓZSef: T. ház! E tárgyban nekem is 
szándékom volt fölszólalni, és igenis helyeslem 
előttem szóló képviselő úr véleményét. Mert a kér
vényi bizottság oly alakban, mint legutoljára volt 
választva, még mai nap is fenáll; hanem miután 
azon határozat lőn kimondva, hogy az csak azon 
tárgyakat fogja referálni, melyek kezében vannak, 
és azontúl új kérvény bizottság fog választatni: 
most, úgy látszik, senki a jelen tagok közül a kér
vénybizottság tagjának nem tartja magát, és igy 
történik, hogy ámbár a beadott tárgyak már rég 
készen vannak, de tárgyalás alá nem jöhetvén, a 
munkát folytatni nem lehet; miért is szükséges 
volna, ha a t. ház az új kérvénybizottságot meg
alakítaná. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik kivánni a t. ház, hogy 
új választás történjék? A szabályok értelmében 
annak ugy is meg kell történnie. 

BÓniS S á m u e l : E tárgyban bátor vagyok 
figyelmébe ajánlani a háznak, hogy, miután a sza
bályokban arról is van rendelkezés, hogy a kér
vényi bizottság-, működéséről, hónaponkint jelen
tést tegyen, méltóztassék sürgetni e jelentés be
adását, mert a bizottság elé terjesztettek közt van
nak oly tárgyak, melyekről a ház azt határozta, 
hogy előzetesen tárgyaltassanak. 

Bánó JÓZSef: Legyen szabad erre azt felel
nem, hogy a kérvényi bizottság tárgyai régen föl 
vannak véve s a tárgyalás is bevégezve; hanem 
azokat, melyek előzetesen lettek volna elintézen-
dők, a jelen kérvényi bizottság nem tárgyalta, 
mert a ház határozata szerint azok az ujonan vá
lasztandó bizottság teendői közé tartoznak. 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ 186%. ív. 

I E l n ö k : Á ház szabályai azt rendelik, hogy 
j a kérvényi bizottsághoz átteendök lajstroma három 

nappal elébb a ház asztalára le legyen téve, és e 
lajstrom már a ház asztalán is van. Most csak az 

j van hátra, hogy a bizottság azokról, a mikkel el
készült, jelentését megtegye. Méltóztassék tehát a 
ház a tárgyalásra napot határozni, s akkor egyszers
mind behozni az uj bizottság megválasztására a 
szavazó czédulákat. {Felkiáltás: Hétfőn!) Hétfőn 
tehát mind a tárgyalás, mind a szavazás meg fog 
történni. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! E hét folytán, 
jelesen kedden, mely e hónap 18. napjára esett, 
a t. igazságügyminiszter előterjesztéséből elég vi
lágosan lehetett sejtenünk, hogy e tanácskozások 
szünetelése fog bekövetkezni; ez annyival inkább 
hihető előttem, mert az 1847/8-diki azon törvény, 
mely az országgyűlés tanácskozásáról szól, szin
tén azt tartalmazza, hogy az országgyűlési tanács-
kozmányok szakai, a mennyire lehet, a téli hóna-

I pókban tartassanak meg, most pedig Istenn-k hála 
nyáriak vannak. Remélhetőleg be fog tehát követ
kezni a tanácskozmányoknak szünetelése. Hogy 
pedig e szünetelést a t. minisztérium felhasznál
hassa azon tárgyakra nézve, melyeket az úgyne
vezett közvélemény szintén óhajt mentül előbb 
életbe léptetve látni: bátor vagyok interpellá-

! tióimat a ház asztalára letenni, alázatosan kérvén-
| méltóztassanak azokat fölolvastatni, annak ideié, 

ben a minisztériumnak kiadni, hogy a törvényja-
i vasiatokat elénk terjeszsze és akkoron a ház a tár-
! gyalás iránt rendelkezhessék. Én pedig azon alka

lomra fentartom azon jogomat, melyet a ház szabá
lyai minden indítványozónak adnak, hogv a tárgv 
iránt kifejezhessem nézeteimet, a tárgyalásnak mind 
kezdetekor, mind bevégzésekor. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a leadott 
I javaslatokat: a zsidók polgári egyenjogositása, a f'ól-
| függesztett 1847/8. XXII. t. cz.-et helyettesítő törvény-
\ javaslat, a. Ludoviceiim katonai intézet életbeié, tetése 
j és működése megkezdése, a concordatum minden kö-
I vetkezményének végképi megszüntetése és idegen hata-
! lomnak az államügyekbe nem avatkozásának biztod-
I fása, és végre az iránt, hogy a honfiak és honfit 'r-
| sulatok gőzhajózási versenye ide gen lársidatokkaí a 
| haza hajókázható vizein könnyittessék.) 

E l n ö k : Mindezek ki fognak nyomatni s a 
ház tagjai közt szétosztatni. l) 

Dedinszky képviselő úr igazolási esetet fog 
bejelenteni. 

Dedinszky József e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizoit ág véleményét Tanárky Gedeon, 
H6d-Mezö-Vásárhely városában megválasztott képvi
selő választása tárgyában, ki is a bizottság véleménye 

') LA-á az Irományok 119—123-dil; számát. 
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szerint a szabályszerű 30 nap f'óntartása mellett föl-
tételesen igazolandó. Éljenzés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjibk!) Ennélfogva Tanárky Ge
deon a 30 nap föntartása mellett igazoltatik. Csak 
Tanárky Gedeon képviselő úr igazoltatván ma, 
utolsó alkalommal pedig az első osztályba történ
vén a beosztás, Tanárky Gedeon a második osz
tályba soroltatik. 

Beniczky Gyula képviselő úr, mint a költség
vető bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költ-
ségvetö bizottság javaslatát a jimius havi költségve
tésre, továbbá arra nézve, hogy a gyorsirodának az 
elnapolás idejére a szerződésileg kikötött első hónapon 
kivül az elnapolás további idejére havonkint 1500 fi. 
adassék, végre, hogy Tassy Károly írnoknak azutóbbi 
időben teljesített nagyobb fáradozásai jutalmaid 100 
fi. fizettessék ki. Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : U g y emlékezem, hogy 
rövid idővel ezelőtt három irnok kérelemmel járult 
a ház elé, javíttassék fizetésök, és a ház mindegyi
kük fizetését 40 fttal fölemelte. Azt vélem, Tassyra 
nézve se kellene kivételt tenni, s neki is csak 40 
forintot juttatni. 

E l n ö k : Nem arról volt és van szó, hogy az 
illetők fizetése fölemeltessék, hanem arról, hogy a 
különös fáradozásért egyszer mindenkorra jutal
mat adjon a ház. Méltóztassanak arra tekintettel 
lenni, hogy a szóban levő egyén utolsó időben 
annyira túl volt terhelve munkával, hogy nem csak 
éjjel, hanem már korán reggel volt kénytelen dol
gozni. Én részemről a jutalmazást nagyon is he
lyén látom. (Helyeslés. Maradjon a bizottság véle
ménye !) 

Méltóztatnak a bizottság véleményét egyéb 
pontjaiban is elfogadni ? (Elfogadjuk!) Az elnök
ség tehát ez értelemben fog intézkedni. 

Az igazságügyi miniszter előterjesztése van 
napirenden. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az igazság
ügyminiszternek június 18-kán előterjesztett javas
latát. a) 

Várady G á b o r : T. ház! Elismerem, hogy 
az igazságügyminiszteri javaslatban jelzett törvény
javaslatok nagyfontosságúak. Magam is hőn óhaj
tom — s mint jól tudom, a képviselőház minden 
tagja — vajha ezen törvényjavaslatok mielőbb 
törvényekké alkottatnának. De azt mégsem látom 
kellően indokolhatónak, hogy eddigi gyakorla
tunk és átalában minden parlamenti eljárás elle
nében — csupán néhány napi idő meggazdálko-
dása végett — oly javaslatok megbirálására kül
dessék ki bizottság, melyek a képviselőház elé 

J) Lásd az Irományok 114-dik számát. 

nem is terjesztettek. Én legalább részemről csak 
akkor volnék képes meghatározni, hogy ezen tör
vényjavaslatok megbirálása és átalában tárgyalása 
körül minő eljárás követtessék, midőn ezen tör
vényjavaslatok a képviselőház asztalára le fognak 
tétetni. Azért, t. ház, elvtársaim nevében is kérem, 
méltóztassék a t. képviselőház az igazságügymi
niszteri javaslat feletti határozathozatalt a jelzett 
törvényjavaslatok beadása idejére halasztani. Kü
lönben is a t. igazságügyminiszter úr által igé
nyelt 10 napból 4 nap már letelt, és a 6 napi időkü
lönbség nem jogosíthat bennünket arra, hogy e 
néhány nap meggazdálkodása végett egy, a par
lamenti eljárással homlokegyenest ellenkező, és, 
nem mondom, a jelen esetben, de igen sok esetben 
veszélyessé válható praecedenst állítsunk föl. Azon 
esetben azonban, ha a t. ház eorrectnek találná, 
hogy bizottság küldessék ki oly javaslatok meg
birálására, melyek nem is terjesztettek a ház elé, 
fentartom az iránti jogomat, hogy a beadott mi
niszteri előterjesztés érdemére nézve észrevételei
met előadhassam. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Z m e s k a l l Mór : T. ház ! En, megvallo m, nem 
látok semmi praejudiciumot abban, ha a t. igaz
ságügyminiszter úr által előterjesztendő törvény
javaslatok megbirálására most választjuk meg a 
bizottságot, és a t. miniszter úr törvényjavaslatait 
egyenesen ezen bizottságnak terjeszti elő: mert 
ugy veszem föl a dolgot, mintha a t. miniszter úr 
a törvényjavaslatokat symbolice már most letette 
volna s ezen törvényjavaslatokat a képviselőház 
adná át a bizottságnak. Ezen bizottság tárgyalni 
fogja a javaslatokat, és maga idejében előterjeszti 
saját véleményével együtt a képviselőháznak; 
midőn ez megtörténik, a képviselőház mindig él
het jogával, és tudni fogja törvényhozási köteles
ségét teljesíteni. Én tehát abban egyátalában nem 
látok semmi praejudiciumot, hogy a miniszter 
úr a törvényjavaslatokat egyenesen a bizottságnak 
adja át. 

H o r v á t Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
t e r : T. képviselőház! Magam sem szeretem, hogy 
a ház szabályai betűjétől eltérés történjék; azon
ban ezt a kormány csak a t. ház tagjai iránti mél
tányosságból hozta indítványba. A kormány előtt 
ugyanis nem titok az országgyűlés tagjainak azon 
átalános óhajtása, hogy az országgyűlés elnapol-
tassék • más részről azonban a kormány nem akar
hatja, hogy e miatt a legszükségesebb reformja
vaslatok életbe léptetése halasztást szenvedjen. 
Hogy tehát a kormány a két czélt elérhesse, nem 
talált egyéb módot, mint azt, hogy a ház szabályai
nak betűjétől ezen rendkívüli esetben — de minden 
praecedens fölállítása nélkül — eltérés történjék, és 
előre küldessék ki bizottság, mely az országgyű
lés szünetelése alatt ezen törvényjavaslatokat át-
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vizsgálja, és azután véleményével együtt a tör
vényjavaslatokat is annak idején, ha majd az or
szággyűlés ismét összejön, a ház asztalára lete
gye. A mi egyébiránt a dolog lényegét illeti, az 
ezen eljárás által sértve nincs, mert a kormány 
maga sem indítványozta, hogy ezen törvényjavasla
tok a ház tagjaival ne közöltessenek, hanem indít
ványában azt mondotta, hogy e törvényjavaslatok, 
mihelyt egybe lesznek állítva, azonnal adassanak 
át a ház elnökének, ki azok kinyomatásáról és 
szétküldéséről gondoskodni fog. Erre nézve van 
már egy praecedens. Méltóztatnak ugyanis em
lékezni, hogy a múlt april hóban is, midőn az or
szággyűlés üléseit elnapolta, gondoskodott a ház 
arról, hogy a háznak idő közben lemondott tagjai 
lemondásukat a ház elnökének beadhassák, a ház 
elnöke azokat elfogadhassa, és intézkedhessek 
újabb választások eszközlése iránt. Ezen tény is 
tagadhatatlanul a ház elé tartoznék; azonban a 
ház, a rendkívüli körülményeket tekintetbe véve, 
megnyugodott benne. A kormány kivánalma nem 
terjed tovább, mint oda. hogy a rendkívüli körül
ményeket méltóztassanak tekintetbe venni, és ezen 
küldöttség kiküldése által lehetővé tenni azt, hogy 
az országgyűlés elnapolása a legszükségesebb tör
vénykezési reformok életbe léptetését ne akadá
lyoztassa. Kérném tehát a t. házat, ne méltóz
tassék ezt praecedensül, hanem rendkívüli esetül 
venni. Ismételve ajánlom indítványomat a t. ház 
figyelmébe. (Helyeslés a középen) 

Bobory k á r o l y : T. h á z ! Megengedem, 
hogy igen sürgetősek azon reformok, melyek a t. 
igazságyügyminiszter úr által eszközöltetni kíván
tatnak; de a házszabályok 32-dik §-a azt mondja: 
„Ha az indítványnak czélja törvény alkotása, azt 
törvényjavaslatképen szerkesztve kell bejelentés
kor benyújtani, és e törvényjavaslatok, ha a ház 
tárgyalni kívánja, kinyomatva, és minden esetben 
osztályülési és központi bizottsági tárgyalásra uta-
sítandók." Kérem alásan, egyszerre mind a négy 
törvényjavaslat úgy sem tárgyalható, hanem egy
más után; de ha sürgősek ezen reformok, egyszer
smind oly nagy fontosságúak is, hogy minden 
egyes képviselőnek és nem csak ezen tizenötös vá
lasztmány tagjainak mélyen tanulmányozni kell 
ezen javaslatokat; ezen tanulmányozásra azonban 
mindenesetre idő kívántatik; erre pedig legjobb 
alkalom nyujtatik épen az osztályonkinti tár
gyalások által. A házszabályok azért nem ok nél
kül kívánják azt, hogy a törvényjavaslatok az 
osztályülések elé terjesztessenek. Míg az egyik 
törvényjavaslat az osztályülések által előkészítte
tik, a másik az országgyűlés által már tárgyal
ható, és igy semmiesetre sem lesz nagy idővesz
teség. Azért kívánom megtartatni a ház szabályait. 

Horváth Lajos jegyző: Az igazságügyi 

! miniszter előterjesztése egyátalában nem zárja ki 
| az osztályonkinti tárgyalást. Az igazságügyi mi

niszter nem akar egyebet, csak előkészíttetni kí
vánja a tárgyat, a mi pedig a házszabályok 27-dik 
§-a szerint megengedhető. Ez így szól : „Ha a 

háznak ugy tetszik, az osztályülési tárgyalás elke
rülésével egyenesen is bizhat meg külön bizottsá
got valamely tárgy előkészítésére." 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ú g y gondolom, 
mielőtt tovább mennénk és vitába bocsátkoznánk 
a fölött, hogy az osztályonkinti tárgyalás szüksé
ges lesz-e, vagy nem ? legelőször azon kérdés fö
lött kell határozni, melyre nézve indítvány tétetett 
Várady képviselő úr által, jelesen, hogy egyátalá
ban kiván-e a t. ház határozni addig, míg a tör
vényjavaslatok a ház asztalára letéve nincsenek? 

i Úgy gondolom, ezen kérdés fölött kellene leg-
j előbb is határozni, azután lehet majd a miniszteri 
J javaslathoz szólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mi a dolog érdemét illeti, ez az, 
hogy az igazságügyi miniszter úr előterjesztését 
elfogadja-e a t. ház. következésképen a tizenötös 
bizottság kiküldetését kivánja-e? (Nem az a 
kérdés) 

B o b o r y K á r o l y : A ház szabálya azt mondja: 
í n o g y ha az indítvány czélja . . . (Felkiál'dsok: Nem 

orról van a szó!) 
Horvát Boldizsár igazságügyér : Ha már 

egyszer a házszabályok betűjéhez akarunk ragasz
kodni, akkor méltóztassanak a 33-dik §-t is elol
vasni, mely igy szól: „A minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslatoktól a bizottsági tárgya
lást megtagadni nem lehet." Az azután más kér
dés, vajon a bizottság által előterjesztendő véle
ményt kivánja-e a ház tárgyalás végett az osztályok
hoz utasítani. Ezen kérdés feldöntése akkor lesz 
helyén, ha majd a bizottság véleménye a ház asz
talán lesz. Most a kérdést csak úgy kívánom föl
tétetni, akar-e a ház a bizottság választásába be
lebocsátkozni addig is, mig a törvényjavaslatok a 
ház asztalára letéve nem lesznek ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a szavazati kérdés az, 
hogy akar-e a t. ház a választásba bebocsátkozni 
addig is, mig a törvényjavaslatok a ház asztalára 
le lesznek téve ? (Ellenmo?i''ások, zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Engedelmet kérek, én 
úgy fogtam fel a dolgot, hogy a kérdés jelenleg 
az lehet, akar-e a ház határozni a miniszteri elő
terjesztés fölött most, vagy nem? (Ellenmondás.) 

Elnök : Ez volt az első kérdés, hogy t. i. 
elfogadja-e a ház, vagy nem ? (Nem helyes! Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Azt akarom megjegyezni, 
hogy a kérdést ugy kell föltenni, mintáz igazság
ügyminiszter úr elmondotta. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés az: (Halljuk!) 
akar-e a ház a bizottság megválasztásába bocsát-

37* 
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kőzni, mielőtt még a miniszter úr a ház asztalára . 
leteendi a törvényjavaslatokat? (Helyes! Ügy van!) j 
Ennélfogva méltóztassanak fölkelni azok, kik a 
választásba most kivannak bebocsátkozni. (Meg
történik.) A többség a választásba be akar bocsát
kozni, mielőtt még a törvényjavaslatok a ház asz
talára letétetnek. 

Most következik a részletes tárgyalás. 
H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az igazság

ügyi, miniszter előterjesztését) 
Várady Gábor: T. ház! A bizottság kikül

dése ellen elvileg semmi észrevételem nincs, mert 
tagadhatatlan, hogy az ily bizottság csak köny-
nyiteni fogja azon nagyfontosságú törvényjavas
latoknak mielőbb törvényekké alkotását; de nem 
tartanám czélszertínek, hogy a bizottság kiküldése 
által az osztályos tárgyalásnak útja metszessék. 
(Közbeszólások a jobb oldalról: Nem lesz elmetszve!) 
Igaz, t. ház, hogy a házszabályok 33-dik szakasza 
szerint a minisztérium által előterjesztett törvény
javaslatoktól a bizottsági tárgyalást megtagadni 
nem lehet; de ez nem zárja ki a képviselőháznak 
azon jogát, hogy e bizottsági javaslatokat a mi
niszteri törvényjavaslatokkal együtt az osztályok
hoz utasíthassa, főleg miután a 32-dik § világo
san mondja, hogy a törvényjavaslatok mindig 
osztályok útján tárgyalandók. (Helyeslés.) T . kép
viselőház! A törvénykezési rendtartás, a büntető 

•törvény és eljárás, a birói felelősség, az irói és mű
vészi tulajdonra vonatkozó törvényjavaslatok mind 
oly nagy fontosságúak nézetem szerint, hogy ezen 
törvények alkotásánál eléggé szigorúak és óvato
sak alig lehetünk. Ezért a jelzett törvényjavasla
tok megbirálására a 15 tagú bizottságot kielégítő
nek nem látom, s igy szükségesnek tartom, hogy 
a bizottsági munkálatnak beérkeztekor azon mun
kálat és véleményes javaslat az osztályokhoz utasít
tassák, mert nem csak óhajtandó, de sőt szüksé
ges is, ho^yezen törvényjavaslatokhoz a képvise
lőháznak minden tagja higgadtan és concertative 
hozzá szólhasson; ez pedig csak az osztályokban 
lehetséges. (Helyeslés.) Nézetem szerint az osztályos 
tárgyalás ellen csak egy ok szólhatna: az időkí
mélés; de azon néhány hét idő, mennyit az osztá
lyos tárgyallás igénybefogna venni, semmi tekin
tetbe nem jöhet szemben azon előnyökkel, melyek 
az osztályos rnegbirálásból azon törvényjavasla
tokra nézve származnának, és szemben azon meg
nyugtatással, mely az ily úton teljesített munká
latnak természetes következménye. Kérem tehát a 
t. házat, méltóztassék már most kimondani, hogy, 
a bizottság véleményének beérkezte után, ugy azon 
vélemény, mint a miniszteri törvényjavaslatok az 
osztályokhoz fognak utasíttatni. (Helyeslés.) Erre 
nézve kérem a t. képviselőházat, hogy a minisz
teri előterjesztésnek végső passusát, mely igy szól: 

„hogy, a mint az országgyűlés üléseinek folytatá
sa végett ismét összegyűl, az igazságügyminiszteri-
um javaslataival együtt a bizottság véleménye is az 
összes ház tárgyalásaalá legyen terjeszthető,"követ
kezőképen méltóztassék megváltoztatni: „hogy a 
mint az országgyűlés üléseinek folytatása végett is
mét összegyűl, az igazságügy minisztérium javaslata
ival együtt a bizottság véleménye is, az osztályok 
általi tárgyalás megtörténte után, az összes ház tár
gyalása alá legyen terjeszthető." (Atalános helyelsés.) 

LÓnyay G á b o r : Ha Várady Gábor képvi
selő társunk indítványa elfogadtatik, nem kívánok 
szólani. (Felkiáltások: Elfogadjuk !) Az előterjeszt-
vény szavai szerint, melyeknél fogva a törvény
javaslatokkal együtt a bizottság véleménye is az 
összes ház elé terjesztetnék, ki van zárva, nézetem 
szerint, az osztályok általi tárgyalás. Azért óhajta
nám, hogy Várady képviselő úr indítványa elfo
gadtassák. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Én nem gondoltam arra, hogy az osztályok sze, 
rinti tárgyalás itt mellőztessék, hanem azt véltem, 
hogy ezen kérdésnek eldöntése akkor fog napi 
rendre kerülni, midőn a kiküldendő bizottság je
lentést fog tenni: a ház bölcseségétől fog függni 
azután a házszabályokhoz ragaszkodni, vagy pe
dig tőlök eltérni. Előre nem akartam megkötni a 
ház véleményét; ha azonban a t. ház e kérdés fö
lött most akar határozni, az ellen a kormánynak 
semmi kifogása sincs. A kormánynak nem volt 
szándéka, ezen törvényjavaslatok tüzetes vitatását 
valami módon kikerülni; hanem a bizottság kikül
dését csak azért kérte, mert a bizottsági tárgyalás 
minden esetre megkönnyíti az osztályok szerinti 
tárgyalást, és mintegy irányt nyújt, és kiemeli 
azon fő elveket, melyekre a törvényhozó testület
nek a tüzetes vitatás alkalmával különösen figye
lemmel kell lennie. Teljesen a t. ház bölcseségétől 
függ ezen kérdés iránt most határozni, vagy pe
dig később. 

E l n ö k : Azt kívánja tehát a t. ház, hogy a 
bizottság munkálata az osztályok elé jővén, akkor 
tárgyaltassék. (FÖlkiáltások: Fogadjuk el Várady 
indítványát!) 

Várady Gábor: Indítványom abból áll, 
hogy a határozat vég szavai igy szóljanak : „a bi
zottság véleménye, is az osztályok általi tárgyalás 
megtörténte után" stb. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház tehát a határozati indít
ványt ezen módosítással elfogadja, s e szerint fog 
a jegyzőkönyv szerkesztetni. 

Most nincs egyéb hátra, mint napirendre ki
tűzni a 15 bizottsági tag megválasztását. (Hétfőn!) 
Ennélfogva a 15-ös bizottságra hétfőn fognak a 
szavazatok beadatni. 
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Jelentem a t. háznak, hogy az osztályok a be
adott törvényjavaslatokra vonatkozó munkájokat 
befejezték : ennélfogva kérem a központi bízottság 
előadóit, méltóztassanak holnap 10 órakor itt a te
endők végett megjelenni. 

A t. ház határozatilag kimondotta, hogy a 
koronázási szertartások lehető hű leírása bizassék 
egy országgyűlési küldöttségre; ennek következ
tében a mélt. főrendek fölkérettek, hogy magok 
részéről is e czélra tagokat küldjenek ; a mélt. fő
rendek választottak is tagokat; s a munkálat már 
készen van. A leirás beadatott: jegyző urfel fogja 
olvasni. {Zaj. Fölolvasottnak tekintjük!) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Az országos 
küldöttség a rá bizott kötelességet teljesítette, le-
irta a kororonázási ünnepélyt, s jelentését beadta. 
U g y hiszem, nekünk ehhez legkisebb szavunk 
sincs; legfölebb ha valahol azt mondanók: ez 
nem igy történt, ők azt fognák mondani, így tör
tént. Én tehát azt tartom, hogy azt fölolvasni 
nem kell, hanem előbb kinyomatni és kiosztatni. 
(Helyeslés.) 

Ghyczy Kálmán: T. ház! Nekem arra nézve, 
hogy ?,a. olvastassák föl ezen jelentés most, hanem 
utóbb, most t. i. felolvasottnak vétetvén, nyomás- | 
sék ki, nincs észrevételem; hanem azért mégis a 
koronázási szertartásoknál követett eljárásra lévén 
észrevételem, azt hiszem, ehhez a tárgyhoz most 
hozzá szólhatok. (Halljuk.') Ez előtt más alkalmak
kal, t. ház, a koronázási szertartás rendje, az úgy
nevezett directorium, az országgyűléssel mindig 
előzőleg közöltetett, s van rá példa, h^gy arra a 
rendek észrevételeket is tettek. Ezen alkalommal ez 
— nem tudom, mi okból — a bevett szokás ellenére 
nem történt meg, s nézetem szerint csak ennek 
lehet tulajdonítani, hogy megtörtént az, a mi nem 
váratott, s előre látható nem volt, hogy ezen ko
ronázási szertartásoknál, nézetem szerint legalább, 
a képviselőház méltósága tekintetbe nem vétetett 
(Helyeslés) [s nem vétettek figyelembe azon állás 
igényei, melyet a képviselőház a törvényhozásban 
elfoglal. (Helyeslés.) Én nem akarom panaszképen 
fölemlíteni, hogy már magánál a koronázásnál, 
ott a budai templomban, a képviselőház tagjainak 
oly helyek tartattak fen, melyekről épen azt, a 
miért jöttek, a koronázást nem láthatták: mert ezen 
rendelkezés hiányos voltát mentik a hely szűke s az 
oszlopsorok, melyek a templomban vannak és a 
látást nehezítik, gátolják ; de az ellen fölkeli szó
lalnom, hogy magának a képviselőház elnökének 
is ott, a koronázásnál, azon hely nem tartatott 
fen, mely őt. mint a ház képviselőjét, az országos 
főméltóságok és tisztviselők között a király kör
nyezetében, nézetem szerint megilleti. (Helyeslés.) 
En azon véleményben vagyok, ha van valaki, a 
kit az országban megillet az, hogy a király eskü

tételénél annak legközelebb könyezetében legyen, 
az a képviselőház elnöke; (Helyeslés) pedig épen az 
ő számára ott az állványon az eskü letételénél hely 
nem tartatott fen. Hogy ez nem történt, ennek 
mentségéül nem szolgálhat az, hogy az ünnepély 
rendezői a régi szertartásokat vévén tekintetbe, az 
emelvényre csak azokat hivták meg, a kiknek elő
dei, a directorium szerint, az előtt is ott állottak : 
mert alkotmányos átalakulásunk folytán ott állott 
az emelvényen, a miniszterelnökön, mint nádor
helyettesen kivül, az összes minisztérium, ez pedig 
a régi directoriumban bizonyosan nem szerepelt; 
és ha ott állhatott a minisztérium, ha ott állhatott 
az országbíró, mint a felsőház elnöke, nézetem 
szerint ott lehetett s kellett volna állani a képvi
selőház elnökének is. (Helyeslés.) Nem akarom állí
tani, nem is állítom, hogy azon hiányok, melyeket 
megrovtam készakarva, a ház méltósága iránti 
ellenszenvből történtek volna. Meg vagyok győ
ződve, hogy csak ugy történtek, mint közönsége
sen megesik, midőn régi dolgok újból rendeztet
nek, az illetőknek elnézéséből, történetesen; de 
azért ellene mégis részemről fölszólalni kötelessé
gemnek tartottam, két okból: először, mert ily ünne
pélyes szertartásoknál a ceremoniális rendtar
tások nem oly közönyösek és csekély tekintetűek, 
mint első pillanatra látszik, minthogy a tömegek
ben összegyűlt nép csak a szerint ítélhet, a mit lát, 
és a szerint méri és becsli a tényezők befolyását és 
tekintélyét, a mint azok szemei előtt föltűnnek ; má
sodszor pedig, mert a t. ház kezdeményezésére a 
koronázási szertartás ily ünnepélyes alakban, hi
telesen a két ház által egyetértőleg leíratott, ezen 
leirás mindaddig, mig a koronázási szertartások 
netán a kor nézleteihez alkalmazva meg nem vál
toztatnak, például fog szolgálni, és ha a megrovott 
hiányok ellen föl nem szólalunk, azok magok is 
jövőben, midőn Istennek akaratja szerint megint 
koronázás történik, úgy fognak föltűnni, mint ezen 
képviselőház által elfogadott és helyeselt előzetes 
esetek. 

Ennélfogva, tekintettel az imént történtekre, 
de tekintettel általában minden lehető hasonló ese
tekre is, bátor volnék a t. házat megkérni, hogy 
ezen koronázási szertartások leirása után körül-
belől a következőket méltóztatnék jegyzőkönyvébe 
bejegyeztetni : 

„Magára vonta a ház figyelmét, hogy a ko
ronázási szertartásoknál, melyeknek rendje ez út
tal az országgyűléssel a bevett szokás ellenére 
előzőleg nem közöltetett, a képviselőház elnöké
nek nem tartatott fön azon hely, mely őt mint a 
háznak képviselőjét az első országos méltóságok 
és tisztviselők között a király környezetében meg
illeti. Határozatilag kimondja ennélfogva a ház, 
hogy jövőre elvárja, hogy minden alkalommal, 
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jelesül pedig hasonló országos, ünnepélyeknél, min
den részről figyelemben tartassanak azon állásnak 
igényei, melyet a képviselőház, mint a nemzetnek 
képviselője, a törvényhozásban elfoglal.a (He
lyeslés.) 

Ezt kivánnám körülbelül a jegyzőkönyvbe 
bevezetve látni. (Helyeslés.) 

Wenckehim Béla b. belügyminiszter: 
Arra nézve, hogy a ház elnöke nem foglalta el 
azon helyet, mely számára kivolt jelölve, azon 
fölvilágosítást vagyok bátor tenni, h o g y tán nem 
értesíttetett azok által, kik erre hivatva valának, 
arról, hogy számára hely van kijelölve. Midőn a 
koronázási templomban az előleges rendezés tör
tént, magam is részt vettem abban, és látva, hogy 
ő fölsége trónja mellett csak a felső ház tagjai szá
mára volt hely kijelölve, nyilvánítani, hogy itt 
nem lehet különbséget tenni, hanem azon hely az 
összes törvényhozás tagjai számára tartassák fen, 
hogy ott mindkét ház előkelőbb tagjai helyet fog
lalhassanak : mert hisz az egész képviselőház ugy 
sem fért volna oda. E czélra jobbról, épen ő föl
sége trónja mellett, az oszlopon innen levő térség 
vala kijelölve, s ugy állapítok meg, hogy itt a 
törvényhozás mindkét házának tagjai, kik oda fér
nek, minden különbség nélkül foglaljanak helyet. 

BÓniS S á m u e l : Az én véleményem szerint 
itt az egyik kérdés az, hogy a képviselőház elnöke 
jövőre az ország dignitáriusai közt foglaljon he
lyet, midőn az esküt a fejedelem leteszi; (Felkiál

tások: Minden ünnepélyes alkalommal!) a másik kér
dés pedig az, hogy a directoriuma szokott módon 
előleg közöltessék a képviselőházzal. E két indok
ból adta be indítványát Ghyczy, s azt nézetem 
szerint el lehet fogadni. 

I v á n k a I m r e : Nekem a belügyminiszter 
úrnak tán véletlenül ejtett egy szavára van ész
revételem, hogy a naplóban nyoma legyen. Azt 
hiszem, a képviselőháznak, mint olyannak, nincse
nek különböző tagjai, hanem mindnyája egyenlő-

E l n ö k : Ennélfogva a ház elfogadja Ghyczy 
Kálmán igen érdemes képviselő lírnak azon indít
ványát, hogy a directorium mindig előleg közöl
tessék a képviselőházzal, és hogy a képviselőház 
elnökének az ország méltóságai közt legyen a ko
ronázási szertartásnál helye. {Felkiáltások: Minden 
alkalommal!) Tehát minden ünnepélyes alkalom
mal. Ez a mai ülés jegyzőkönyvébe beigtattatik. 

A mi Bernáth Zsigmond érdemes képviselő 
úr előterjesztését illeti, méltóztatnak-e azt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Tehát a koronázási ünnepé
lyek leirása most fölolvasottnak tekintetik, s ki
nyomatván, a ház tagjai közt ki fog osztatni. ') 

Még egy tárgy lenne, ez azonban szoros ösz-
szefüggésben levén a beadott jelentéssel, e jelentés 
tárgyalása alkalmára halasztóm. 

Az ülés végződik d. u. 12 /2 órakor. 

') Lásd az Irományok 124-dik számét. 

• • g 

CXLIV. ORSZÁGOS ULES 
1867. június 24-dikéD 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : oraviezai választók panasza az ottani képviselőválasztás ellen ; meghívás az eperjesi eollegium 
kétszázadon ünnepélyére; hajdu-böszörményi birtokosok kérvénye a birtokviszonyok rendezése iránt; Kis-Körös városáé úrbéri papi
rosai kiadása iránt; Hodosiu József javaslata a nemzetiségi kérdésben ; Neumayer Gáspár és tanitótársai kérvénye a tanítói fizetések 
rendezése s országos tanítói nyugdíjintézet fölállítása iránt. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílik. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezeti Horváth Lajos jegyző; a szólni 
kivánókat jegyzi Csengery Imre. A múlt ülés jegy
zőkönyve lesz hitelesítendő. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jun. 22-
dikei ülés jegyzökönyvét az igazságügyminiszter elő
terjesztésére vonatkozó pontig.') 

B ó n i s S á m u e l : A jegyzőkönyv ezen pont
jára azon észrevételem van, hogy nem fejezi ki, 
miért történt az első szavazás. Az első szavazás 
annak folytán történt, mivel indítvány tétetett az 
iránt, hogy tárgyalás alá ne vétessék a határozat, 
mielőtt az illető törvényjavaslatok a háznak be-
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nem mutattatnak. Ezt érinteni kell a jegyző
könyvben. 

Horváth Lajos jegyző: A kérdést az által 
véltem megoldani, hogy a szokott módon szer
kesztvén a jegyzőkönyvet, így jelentem: előbb 
átalánosan, azután részletesen tárgyaltatott a ja
vaslat. Egyébiránt a többi a naplóban úgyis 
benne lesz. 

BÓniS S á m u e l : Belenyugszom, noha itt is 
benne kellene lennie. 

Horváth Lajos j egyző (folytatja s bevégzi 
a jegyzőkönyv olvasását.) 

E l n ö k : Az oraviczai választó kerület több vá
lasztója Graenzenstein Gusztáv választása ellen 
beadott folyamodványa az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Bánó József, Nyíregyház város képviselője, 
meghívást nyújtott be. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (fölolvassa a meghí
vást az eperjesi collegium kétszázados fenállásának 
megünneplésére?) 

E l n ö k : A mint a körülmények meg fogják 
engedni, a képviselőház meg fog az ünnepélyen 
jelenni. 

Hajdu-Böszörmény város 1332 törzsbirto
kosa, a birtokok zilált állapotát újonnan panaszol
ván, orvoslásért esedezik. 

Kis-Kőrös városának közönsége előadván, 
hogy még 1848 előtt az úrbéri kötelezettséget 

megváltotta, kéri az úrbéri papirosokat a maga 
részére kiadatni. 

Mind két folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz utasíttatik. 

Hodosiu József képviselő úr egy határozati 
javaslatot adott be. 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa Hodosiu 
József, Zarándmegye brádi választó kerülete képvi
selőjének a nemzetiségi kérdésre vonatkozó határozati 
javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni s a tisztelt képvi
selőház tagjai közt szét fog osztatni. J) 

Még egy folyamodás érkezett be, melyben 
Neumayer Gáspár, Szebenyi Benő, Pintér János, 
Böhm Ignácz, Seregli Ede és Lauffer Ödön, mo
hácsi néptanítók, fízetésök rendezéseért, főleg pe
dig országos tanári nyugdíjintézet felállításáért 
esedeznek. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Tizenegy órára vegyes ülés levén kitűzve, a 
koronaőrök választása tárgyában készült jegyző
könyv hitelesítése végett, addigra az ülést fölfüg
gesztem. (Felkiáltások: Szavazzunk!) Csak egy ne
gyed óra van még 1 l-ig hátra; az alatt pedig a 
szavazást el nem végezhetnó'k, s igy félbe kellene 
szakítani tárgyalás közben az ülést: ennélfogva 
ezólszerííbbnek tartottam azt most fölfüggesztem. 
(Helyeslés.) 

Az ülés fölfüggesztetik d. e. 10i/i órakor. 

!) Lásd az Irományok 125-dik számát. 

III. ELEGYES ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 24-dikén 

M a j l á t h G y ö r g y és S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya: A f. é. június 4-dikén, június 6-dikán és mai napon tartott elegyes ülések jegyzökönyvei hitelesíttetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár. Mikó Imre gr., Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

Majláth György főrendi elnök: Az or 
szagosán egybegyűlt főrendek és képviselők jú
nius 4-dikén és 6-dikán lefolyt vegyes üléseinek 
jegyzőkönyvei levén hitelesítendők, mindenek 
előtt azok fölolvasását kérem. 

Horváth Lajos képviselőházi jegyző 

{olvassa a június 4-dikén tartott elegyes ülés jegyzö
könyvét.) 

Majláth György főrendi e l n ö k : Nincse
nek ezen jegyzőkönyv ellen észrevételek ? (Nin
csenek .') A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Horváth Lajos képviselőházi jegyző 
(olvassa a június 6-dikán a budai királyi trónterem
ben lefolyt elegyes gyűlés jegyzökönyvét.) 

Szent ivány i Káro ly képv i se lőház i el
n ö k : Van-e észrevétel a jegyzőkönyv ellen ? 
(Nincs!) Ennélfogva hitelesíttetik. 
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Most egy pár perezre felfüggesztem az ülést, 
hogy a jegyző úr a mai ülés jegyzőkönyvét elké
szíthesse s az mindjárt hitelesíttethessék. (Ot percz-
nyi szünet.) 

Majláth G y ö r g y f ő r e n d i e l n ö k : Méltóz
tassanak az országosan egybegyűlt főrendek és 
képviselők a mai ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

Horváth Lajos képviselőházi jegyző 
(olvassa a inai elegyes ülés jegyzökönyvét). 

Szentiványi Károly képviselőházi el
nök: Nincs észrevétel a jegyzőkönyv ellen? 
(Nincs!) Ennélfogva hitelesíttetik. 

Több tárgya a vegyes ülésnek nem levén, 
azt eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. lll/4 órakor. 

FOLYTATOTT 

LXJJIV. ORSZAlxOS UIjEb 
1867. június 24-dikén 

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

Tárgyai : Ivánka Imre kérdést intéz a kormányhoz a bécsi hadügyminiszter által a bécsi reiehsratli elé terjesztett védn-iidszeri 
törvényjavaslat iránt, mely czime szerint Magyarországra is kiterjed. Stoll Károly végleg igazoltatik. Szavazás a kérvényi s az igaz
ságügyi törvényjavaslatokat megvizsgálandó bizottság tagjaira. Miletics Szvetozár javasla tának tárgyalása a jövő ülésszakra halaszta-
tik. A kervényi, ngy szintén a központi bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen varrnak: Gorove István, j 
Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla h., j 
később Eötvös József b. 

Az ülés folytatása kezdődik d. e. 111/i órakor. 
I 

E l n ö k : A felfüggesztett ülést újra megnyi
tom; méltóztassanak helyeiket, elfoglalni. 

Ivánka Imre ké pviselő úr interpellátiot kivan 
a minisztérium elé terjeszteni. 

Ivánka Imre: T. ház! A helyzet positió-
ját tisztán látni, ugy hiszem, legszükségesebb ak
kor, midőn egészen uj alapokra fektettetik az ál
lamélet. Ezért vagyok bátor a t. minisztériumhoz 
következő kérdést intézni. 

(Olvassa); A magyar kir. honvédelmi minisz
ter úr beleegyezésével történt-e az. hogy a bécsi 
hadügyérség az ottani reiehsratli elé egy törvény
javaslatot terjesztett, melynek czime : „ Védtörvény, 
érvényes az osztrák császárság minden korona 
országaira, kivévén a katonai határőrvidéket" ? 

S mivel hinni akarom, hogy az ekként 
czimzett törvényjavaslat előterjesztése a magyar 
felelős minisztérium tudta s akarata nélkül tör-
tént,igy : 

a) Mi lépéseket szándékozik a minisztérium 

tenni, hogy ily jogtalan, a legújabb alaptörvé
nyekbe ütköző eljárás ezentúl el ne követtessék'? 

b) Mi indézkedéseket fog tenni az őszes mi
nisztérium, hogy majdan a közös miniszterek ré
széről, mint a milyennek a jelen hadügyminisz
tert még el nem ismerhetjük, Magyarországnak 
ilyen, politikai állásához nem illő czimzése többé 
ne használtassák? {Halljuk még egyszer! Halljuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {fölolvassa az inter
pellátiot.) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. 
ház! Arról, a m i t az interpellatio mint történt 
dolgot állit föl, hogy t. i. bécsi reiehsratli elé a 
védrtndszer tárgyában oly t örvényjavaslat terjesz
tetett volna, mely a magyar korona országaira is 
kötelező lenne, erről,mondom, a kormánynak semmi 
tudomása sincs. 

Ha ily lépés csakugyan történt volna, legyen 
meggyőződve a t. ház arról, hogy a kormány 
megteendi mindazt, mit e tekintetben a magyar 
korona érdekei követelnek, és a kormány e téren 
eljárása zsinórmértékéül csak az ország törvényeit 
ismeri el. (Helyeslés) 

Eg}Tébiránt remélem, hogy egy pár nap 
múlva a kormány e kérdésre kimeritő és megnyug
tató választ fog a ház elé terjeszthetni. (Tetszés.) 
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E l n ö k : Hosszú József, mint az állandó iga
zoló bizottság előadója, fog jelentést tenni. 

Hosszú József előadó (olva ssa az igazoló 
bizottság véleményes jelentését azon kérvény tárgyában, 
mely Sloll Károly, Nagy-Bánya várocának már fülteté
sen igazolt képviselője választása ellen beadatott. 
A bizottság véleménye szerint, a kérvény nem lévé a 
okadatolt, nevezett képviselő végleg igazolandó. He

lyeslés) 
P a p p Z s i g m o n d : T . ház! Néhány okot 

hallottam fölhozni, mely okok mindenkit meggyőz
nek arról, hogy a választásnál zavarok történtek. 
Azonban fölhozatik az is, hogy 900 aláíró van. 
Én az ottani körülményeket ismerem ; tudom, hogy 
több, mint 3000 szavazó van; hogy tehát 900-an 
irják magokat alá Stoll mellett, az is a mellett 
szól, hogy a többiek ki voltak zárva. Azt mondják 
a panaszlevélben, hogy a jegyzőkönyv hitelesen 
van szerkesztve; de panaszoltatik és igazoltatik 
bizonyítványokkal, hogy az csakugyan nincs a 
maga rendjén. Erre nézve az állandó igazoló bi
zottság azt mondja, hogy ezek nem törvényes alapú 
bizonyitékok ; de tudjuk, t. ház, hogy midőn ily pa
naszok vannak, nagyon bajos a bizonyítékokat egy
szerre törvényes alakban megszerezni. Én tehát oda 
szavaznék és indítványozom,hogy e tekintetben vizs
gáló bíróságot küldjünk ki. Ezt pedig azért isindit-
ványozom, mert Nagy-Bányán három választást tu
dok: tudom, hogy 1848. szintén verekedés történt; 
tudom az 1865-kit, a midőn mind visszavonultak, 
mert verekedni akartak ; most szintén verekedésről 
van szó; —ha tehát vizsgálatot nem küldünk, a több
ség el lesz nyomva néhány verekedő által. Küld
jünk vizsgáló birót; a költségeket úgyis az fogja 
födözni, ki el fog bukni. Ennyit kívántam a vá
lasztók megnyugtatására mondani. (Fölkiáltások: 
Maradjon a bizottság véleménye!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én a dolog érde
méhez nem szólok, a választást érvényesnek tar
tom; hanem megengedi a t. ház, ha az okoskodás 
egy részére véleményemet megmondom. Ha mi 
elfogadjuk a központi bizottság véleményét, a 
ház azt magáévá teszi, és akkor magunkévá teszszük 
azon okoskodást is, melyet én részemről el nem fo
gadhatok. A jelentés t. i. azt mondja, hogy tekint
ve, hogy három jogosultnak szavazata - - amint 
előadatott — be nem vétetett, ez is azt mutatja, 
hogy szakadatlanul, zavarás nélkül ment végbe a 
szavazás. Bírónak ily okoskodással élni nem sza
bad, mert ha bebizonyosodnék, hogy valamelyik 
jogosultnak szavazata be nem vétetett, ez a vá
lasztás ellen szólana. Én tehát ezen érvet kiha
gyatni kívánom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén fölírva, 
méltóztassanak azok, kik az igazoló bizottság vé
leményét, azzal a módosítássá], melyet Bónis kép
viselő úr tett, pártolják, fölkelni. {Megtörténik.) A 
többség az igazoló bizottság véleményét elfogadja 
azzal a módosítással, melyet Bónis képviselő xir 
indítványozott. 

Most méltóztassanak a kérvényi és codifica-
tionalis bizottság tagjaira szavazataikat beadni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (fölolvassa a képvi
selők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyei
ket a két bizottságra.) 

Elnök: A jegyző urak össze fogják számí
tani a szavazatokat, és a szavazás eredménye a 
legközelebbi ülésben tudatni fog a házzal. 

Miletics képviselő úr kivan szólani. 
MiletiCS SzvetOZár: Miután indítványom 

kinyomatván, a t. ház tagjai közt szétosztatott, 
méltóztassanak azt napirendre kitűzni. (Fölkiáltások : 
A jövő ülésszakban l) 

E l n ö k : Miletics képviselő úr tárgyalási nap 
kitűzését kívánja azon javaslatra nézve, melyet 
beadott. 

Zsedényi EŰe: Miután az igazságügyini-
niszter ur indítványa folytán azt határoztuk, hogy 
elfogadjak az ő indítványát, hogy 15-ös bizott
ság küldessék ki azért, mert az országgyűlés el 
fogja magái napolni, azt hiszem, hogy Miletics 
tagtársunk indítványát a jövő ülésszakban vehet
jük csak elő. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: Én azt indítványozom, 
hogy az elnapolás előtt vétessék föl e tárgy. 

E l n ö k : Most kivánja-e a t. ház Miletics kép
viselő úr indítványát tárgyalni, ez ülésszak alatt, 
vagy az elnapolás után ? (Azután!) Ennélfogva 
Miletics képviselő úr határozati javaslata az elna
polás utáni szakban fog tárgyaltatni. 

A kérvényi bizottság jelentése kész, a ház 
szabályai értelmében a lajstrom a ház asztalára le 
van téve, s hátra van tárgyalási napjának kitű
zése. Mikorra kívánja a t. ház a tárgyalási napot 
kitűzni? (Holnap!) Ennélfogva a holnapi napi
rend közé fog bejönni a kérvényi bizottság jelen
tésének tárgyalása. 

A központi bizottság munkálata készen van: 
bátorkodom at . házat kérdezni, kivánja-e, hogy fel
olvasás nélkül kinyomassák és a holnapi ülés"V> en 
bemutattassék? (Helyeslés.)Ennélfogva ki fog nyo
matni és a holnapi ülés napirendjére tűzetik. (He
lyeslés.) 

Holnap 12 órakor ülés lesz. 

.4; ülés végződik déli 121/á órakor. 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ 1 8 6 % IV. 3fc 
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CXLV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. juuius 25-dikén 

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

T á r g y a i : Bemutattatnak : Kassa városa kérvénye a törvényszékek rendezése i r án t ; Szabó I m r e (pápai), Szász Károly, 
Millutínovics Szvetozár, Ramiicher J akab , Joarmovies György lemondása a képviselőségről, minek folytán a megüresedett két jegyzői 
hely betöltése határoztatik ; a kormány határozaú javaslata közösügyi 15-ös országos bizottság kiküldése iránt, mely javaslat tárgya
lása napirendre tűzetik ; Román Sándor interpellátiója Sterka Sulucz Sándor g. k. érsek ügyében ; Eadics Ákos határozati javaslata a 
pest- és alföld-fiumei vasút iránt. A kérvényi és a törvényjavaslatvizsgáló bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A 
kérvényi bizottság jelentése alapján : Soltész Sándor kórvénye a belügy-, Kálmán J a n i s é a honvédelmi, Mészáros Flóriáné az igaz
ságügyi, Técsö városé a pénzügy-, Szarvas városé a belügyminisztériumhoz, Csenkey Vinezeé a miniszterelnökhöz utasíttatik ; Waehs-
mann Vilmoséi részint mellőztetnek, részint a belügyminisztériumhoz utasíttatnak ; id. Mándy Péter javaslatai az igazság- és belügy , 
újvidéki szőlőbirtokosok kérvénye a pénzügyminisztériumhoz, Takács Mihályé a miniszterelnökhöz, Per l Simoné az igazságügyminisz-
teriumhoz u tas í t ta tnak; a tarnóczi kövület, Baán Béla kérvénye folytán, a Nemzeti Múzeumba szállíttatni rendeltet ik: Tisza-Szőlőd 
község kérvénye a pénzügy-, Cseke közságé, T u r d o s i n városé az igazságügy-, Tisza-Földvár községé az igazság- és pénzügy-, Csar-
nata községé, Lator Bálintné s társaié, S J . Lörincz községé az igazságügyminiszteriumhoz utasíttatik ; több állítólagos kath. papé, 
mint koholt aláirásu, mellőztetik ; Sz. Gy. Abrány lakosaié, Winkler Márton és társáé az igazságügy-, néhány árvái községé a bel
ügy-, D'heil Eleonóráé a pénzügy , Antal Jánosnéé, Schöndorf községé az igazságügyminiszteriumhoz u tas í t ta t ik : a Rádl Józsefféle 
alapiivány, Tamássy Károly és Schwarz Imre előterjesztése folytán, a mindenkori belügyminiszter főgondnoksága alá helyeztetik : 
Markó Sámuel kérvénye a belügy-, Czabay Károlyé a pénzügy , Márton Jakabé az igazságügy . Timár községé a pénzügyminisztérium
hoz, Ungár Móré a miniszterelnökséghez, Radovanovics Jánosé, Mülleiibach községé a belügy-, Majovszky Mihályé, Lehoczky Lajosé 
az igazságügyminiszteriumboz, Trajtler Józsefé a miniszterelnökséghez, Izbugya községé a belügy-, Obrovácz községé a pénzügy-, 
Popovics Jánosé az igazságügyi, az újvidéki helv. hitv. egyházé a vallási, Fügersy Gyuláé a belügy-, több baranyai közjégé, Tenge-
ricz, Babarcz és más szomszéd községeké az igazságügyi, Oroszhegyi Szabó Józsefé a miniszterelnökséghez, Bogáros községé a pénz
ügy-, a Pelegrin testvéreké az igazságügyi minisztériumhoz utasí t ta t ik; Schöndorf község ujabb folyamodványa, mint a melynek tár
gyában feljebb már történt intézkedés, mellőztetik ; Perl Simon ujabb kórvénye, Timár községé az igazságügyi minisztériumhoz, a 
buda-pesti honvédek két emlékirata a miniszterelnökséghez tétetik át. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József | 
b., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla b.; később Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik déli 121/i órakor. 

Elnök í Az ülést megnyitom. A jegyzőköny
vet fogja vezetni Dimitrievics Milos jegyző, a 
szólni kivánók neveit jegyzi Horváth Lajos jegyző. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 24-
dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Luzsénszky Pál b.: T. ház! Van szeren
csém szab.kir. Kassa városa kérvényét bemutatni; 
s miután ez a törvényszékek elrendezését tár-
gyazza, alázatosan kérném, méltóztassék azt a codi-
ficationalis bizottságnak kiadni. (Fölkiáltások: A 
kérvényi bizottsághoz !) 

Elnök: A kérvényi bizottságnak lesz ki
adandó ; s ha ez majd jelentést íog tenni, és a ház 
szükségét látja annak, hogy a codificationalis bi
zottsághoz tétessék á t , akkor fog oda utasíttatni. 
(Helyeslés.) 

Pápai Szabó Imre, Szász Károly, Millutíno
vics Szvetozár és Rannicher Jakab képviselő' urak, 
a kormány kinevezésétől függő hivatalra emeltet
vén, képviselői állásukról lemondanak. Az illető 
központi bizottságok új választások eszközlése vé
gett föl fognak szólíttatni. 

Joannovics György jegyző és képviselő, kor-
mányi hivatalra levén kinevezve, szintén lemond 
úgy képviselői, mint jegyzői állásáról. 

Joannovics György: T. ház! Miután ő föl-
sége, illetőleg a kormány kinevezésétől függő hi
vatalba léptem : e körülmény kötelességemmé 
tette, hogy a t. képviselőháznak ilyen esetekre 
nézve hozott határozatához képest lemondjak kép
viselői állásomról; miután pedig e lemondásom 
természet szerint magában foglalja a jegyzői tiszt
ségről való lemondást is, rövid fölszólalásom czélja 
az, hogy a jegyzők sorába való fölvételért, e nagy 
kitüntetésért, melyben engem a t. képviselőház an
nak idejében részesíteni, és azon kegyes elnézé
sért, melyet csekély tehetségeimhez mérve tett szol
gálatom egész folyama alatt irántam tanúsítani 
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méltóztatott, élő szóval nyilváníthassam szivem 
mélyéből fakadó hálaérzetemet. (Éljenzés.) Ennek 
kijelentése után magamat a t. képviselőháznak 
további nagybecsű kegyes hajlamaiba ajánlom. 
(Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
úr határozati javaslatot kíván a ház elé terjeszteni. 
(Halljuk !) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
T. ház! Van szerencsém a minisztérium részéről 
egy határozati javaslatot a t. ház asztalára letenni 
azon kéréssel, hogy azt felolvastatván, tárgyalá
sára határidőt kitűzni méltóztassanak. 

DilttitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa a minisz
teri határozati javaslatot 15 tagú országos bizottság 
kiküldése iránt, mely a közösügyi törvény 18, 19, 20 
és 67-dik szakaszaiban megjelölt tárgyak fölött a 
reichsrath bizottságával előleg értekezzék.) 

Elnök: Ki fog nyomatni és a t. ház tagjai 
közt szétosztatni. !) Méltóztassanak az iránt nyi
latkozni, mikor kívánják napirendre kitüzetni ? 
(Fölkiáltások: Holnap! Mások: Holnapután!) 

G h y c z y K á l m á n : Azt kívánom a t. ház 
figyelmébe ajánlani, hogy ezen határozati javaslat 
oly fontos, és szövege annyira megbírálandó, hogy 
míg az kezünkben nincs, és nem combinálhatjuk, 
lehetetlen arra nézve a házban nyilatkozni és 
iránta határozni. Azt hiszem, ha ily fontos tárgy 
a .holnaputáni ülés napirendjére tűzetik, az még 
egyátalában nem hosszú határidő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebbe belenyugodni? 
(Helyeslés.) Tehát a miniszteri határozati javaslat 
a holnaputáni ülés napirendjére tűzetik ki. 

Két jegyzői hely üresedett meg. Méltóztassa
nak ezekre nézve tán a holnaputáni ülésben sza
vazati jegyeiket beadni. (Fölkiáltások: Az elnapolás 
után!) Bátor vagyok a t. háznak ajánlani, hogy 
holnapután méltóztassanak megválasztani a két 
jegyzőt. (Helyeslés.) 

Román Sándor képviselő úr kívánja a minisz
tériumot interpellálni. 

R o m á n S á n d o r : Egy interpellátiót akartam 
tenni, de úgy látom, hogy épen most a miniszteri 
padokon senki sincs jelen; az egyetlen miniszter 
úr is, ki még jelen volt, eltávozott: ennélfogva az 
interpellátiót holnapra halasztóm, vagy mikor 
ülés lesz. 

Zsedényi E d e : Én azt tartom, hogy jó volna, 
ha a t. képviselő úr most adná elő interpellatióját, 
mert ha nincs is jelen a minisztérium, értesülvén 
az interpellatióról, a jövő alkalommal azonnal fe
leletet is adhat • ha ellenben interpellatióját hol
napra halasztja, a minisztériumtól nem fog azon
nal feleletet kapni. 

') Lásd az Irományok 126-dik számát. 

Román Sándor: T. ház! (Halljuk!) Jelen 
esetben oly körülmény forog fen, hogy az inter-
pellatió előtt egy kis historicumot kell előrebocsá-
tanom, hogy a t. minisztérium jobban megérthesse, 
miért teszem az interpellátiót; azért igen szeret
ném, ha a t . minisztérium tagjai jelen volnának, 
hogy meghallhassák azon historicumot, a melyet 
elő akartam adni. (Fölkiáltások: Majd megolvassák! 

• Eötvös József b., Gorove Ltván, Lónyay Menyhért, 
Wenckheim Béla b. visszátérnek a terembe.) 

T. ház ! Midőn f. évi február havában a t. mi
nisztérium bizonyos ügyekben, a melyeket a t. 
ház már ismer . . . . (Minő ügyekben? Tessék vilá
gosan beszélni !) Nincs erős hangom, t. képviselőház. 
Midőn, mondom, a t. minisztérium bizonyos tár
gyakban fölhatalmazást kért, én azon hiedelem
ben voltam, és úgy hiszem, a t. képviselőház is 
azon hitben volt, hogy a magas kormány ott, hol 
szabad kezet kapott, a béke szellemében, bölcse-
séggel és különös tapintattal fog eljárni; különö
sen pedig, hogy ezt Erdélyországra nézve fogja 
tenni. Megvallom, mindjárt eleinte sejtettem, hogy 

; ezen hiedelemben és föltevésben tán csalódni fo-
; gunk. Mert mellőzve azon néhány kinevezést, mely 
] ott történt, egyenesen átmegyek a kir. biztos ki-
| nevezésére. Mondják ugyan, hogy igen jeles állam-
( férfiú, miben én soha sem kétkedtem és nem is 
j kétkedem; de már azon fontos körülmény, hogy 
j az ország legszámosabb népességének nyelvéből 
| egy szót sem tud, igen különösnek tűnik föl eló't-
I tem. Azt hittem azonban, hogy melléje oly egyént 
I fognak kijelölni, ki ezen hiányt pótolhatja, és el-
I lensúlyózhatja azon unilateralis influentiákat, me-
| lyeket elkerülhetetlenül föltételezni kellett. Mindez 
j azonban nem történt. A kir. biztos úr ki volt 

küldve, hogy tanulmányozza Erdélyország hiá
nyait, szükségleteit, és úgy hiszem, különösen az 
unió tárgyában puhatolja ki a közvéleményt, mi
után tudva van, hogy az unió még nem bevégzett 
tény. (Ellenmondás) 1848-ban, midőn az erősza
kolt unió kimondatott . . . . (Zaj. Ellenmondás.) 
Igenis, az volt jelszóul kitűzve: unió vagy halál. 
(Felkiáltások: De nem a,kormány részéről!)) Es tudva 
van az is a világ1 előtt, hogy a románok az utób
bit választották, és hogy ezen erőszakolt uniotör-
vény 40 ezer román vérével van beszennyezve. 
Ugyanazért igen kívánatos lett volna, hogy mind 
a magas kormány, mind a kir. biztos úr azon ma
gas példának nyomdokain, melyet a trónról ad
tak, haladtak és az engesztelődés és béke szelle
mében működtek volna. Azonban mindamellett 
hogy a kir. biztos úr meggyőződhetett kőrútjában 
— igen nagy kiterjedésű kőrútjában, épen oly he
lyeken, a hol legkevésbbé várta, s a hol talán 
mással kecsegtette magát, ép oly székhelyen, a me
lyet ugyan megnevezni nem akarok, mert külön-

38* 
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ben is a t. kormány és t. ház előtt ismeretes — a köz
érzület felől: mindazonáltal és annak daczára a 
kir. biztos úr, midőn a koronázási ünnepélyre fel
jött, ágy találta előadásában föltüntetni a dolgok 
állását, hogy ott egyedül csak egy személy áll a 
kormány politikájának útjában, és ez Sterka Su-
lucz Sándor érsek. Ennek következtében azon szo
morú hír terjedt el, rai már régen pengettetett a 
magyar hírlapokban, hogy mindamellett, hogy a 
kormány azt hiszi, hogy az emiitett érsek erőtel
jesen működik a kormány-politika ellenében, igen 
gyöngének van lefestve mégis egyházi minőségé
ben, és az ezéloztatik — mint mondám, hallomás 
szerint, (Fölkiáltások: Hallomás szerint!) és lapok
ból is tudom — hogy egyházi méltóságától meg-
fosztassék és helyébe eoadjutor neveztessék ki. 
Ezen tekintetben vagyok bátor interpellatiót in
tézni a t. minisztériumhoz, és azt hiszem, hogy épen 
a kormány érdekében teszem ezt. mert nem teszem 
föl, hogy azon tisztes ősz, ki mind a trón iránti 
loyalitásban, mind pedig a haza iránti szeretetben 
egyaránt tündököl, ez által inkább megsértessék, 
mint inkább az emiitett érsek igen számos hivei, 
és harmadfél millió románnak nemzeti és vallási 
érzelmei fognának sértetni, mi mindenesetre meg
történnék, ha ezen tény valósulna. 

Árrá vagyok tehát bátor a t. minisztériumot 
egész tisztelettel fölkérni, adjou fölvilágosítást az 
i ránt : 

1-ször: való-e, hogy Erdéíyországban a poli
tikai helyzet tanulmányozása, a szükségek és hiá
nyok fölfedezése és különösen az uniokérdésre vo
natkozó közérzület kipuhatolása végett kiküldött 
kir. biztos eddigi ott tartózkodása és jelesen kőr
útjában tett tapasztalásai eredményéül azt tüntette 
föl, hogy csak egyedül Sterka Siulutiu Sándor g. 
kath. román érsek ellenzené az erőszakos uniót? 

2-szor: való-e, hogy a t. kir. minisztérium ő 
cs. k. fölségénél Sterka Siulutiu Sándor érseknek 
a római sz. szék által leendő megintését, egyházi 
működésétől leendő elmozdíttatását és egy kineve
zendő eoadjutor által leendő helyettesítését kérel
mezte? 

3-szor: szándékozik-e a t. kir. minisztérium 
mind az unió tárgyában, mind pedig a nevezett 
érsek irányában továbbra is eddigi eljárásában 
megmaradni ? 

Jelen interpellatiót Erdélyország legszámo
sabb lakosainak megnyugtatása és magának a 
kormánynak jól fölfogott érdekében egész tiszte
lettel terjesztem elő. 

Eernáth Zsigmond: Az interpellatiót nem 
értettem, de oly fontosnak tartom, hogy kérem, 
méltóztassanak azt újra fölolvastatni. (Helyeslés.) 

Dimitrieviecs Milos jegyző (fölolvassa az in
terpellatiót.) 

E l n ö k i A minisztérium annak idején fe
lelni fog. « 

Radics Ákos képviselő úr kivan szólani. 
{Halljuk!) 

Radics AkOS : Tisztelt ház ! Ha a magyar 
korona tengerpartjának eddig elhanyagolt érde
keit fölkarolni, ha önálló nemzetgazdasági és ke
reskedelmi fejlődésünknek egyedül ott található 
tényezőit kellőleg értékesíthetni, és ha egy oksze
rűtlen rendszer miatt Magyarország és társorszá
gainaklehetetlenné vált kiviteli forgalmát békóiból 
ki akarjuk szabadítani: akkor mindenekelőtt a ma
gyar tengerpartnak s illetőleg Fiúménak vasúti 
összeköttetéséről kell gondoskodnunk. (Helyeslés.) 
Nem kétlem, hogy nem csak a tisztelt háznak, de a 
koi'mánynak is minden ügy ékezete, minden törek
vése oda lesz irányozva, hogy végre Fiume is oly 
állást foglalhasson el a magyar korona tenger
partján, a minőt jelenleg Trieszt az osztrák örökös 
tartományok tengerpartján foglal el. (Eelyeslés.) 
Mindenki tudja e házban, hogy csakis a pest- és 

• alföld- fiumei vasútnak időveszteség nélkül kiépí
tése ügyében hozandó országgyűlési határozattól 
függ, hogy e czélunkat mielőbb és teljesen elér
hessük. Van szerencsém e tárgyban határozati ja
vaslatot tenni a ház asztalára, azon kérelemmel, 
méltóztassék tárgyalására e hét valamelyik nap
ját kitűzni. (Helyeslés) 

Dimitrieviecs Milos jegyző (olvassa a pest-
l és alföld- fiumei vasút iránti határozati javaslatot.) 
! Gorove István közgazdasági miniszter: 
j Tisztelt ház ! A kormány örömmel nyilatkoztathatja 

ki, hogy mind azt, mi a fiumei vasútvonal fontos
ságára nézve a beadott indítványból kitűnik, 
épen ugy belátja, mint a t. indítványozó úr. A 
vasutakra nézve szándoka levén a kormánynak 
holnap-holnapután határozati javaslatot tenni le a 
ház asztalára, azt hiszem, a kormánynak a vasu
takra vonatkozó határozati javaslatával együtte
sen lehetne e speciális tárgyat is, a majdan kitű
zendő napirend folytán, azon formák közt tár
gyalni, melyeket a ház leghelyesebbeknek fog 
tartani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ; A határozati javaslat ki fog nyo
matni ') és a minisztérium által beadandó javaslattal 
együtt fog tárgyaltatni. 

Must a tegnap beadott szavazatok eredménye 
fog kihirdettetni. 

Dimitrieviecs Milos jegyző (olvassa): A 
kér vény í bizottságra beadott 271 szavazat közül 
üres volt 4 ; Ihász Rezső 251, Detrich Zsigmond 
250, Németh Károly 250, Gzorda Bódog 249, 
Thury Sámuel 249, Zsarnay Imre 249, Sulyok 
Mór 248, Boheczel Sándor 244, Csörghe László 

l) Lásd az Irományok 127-dik számát. 
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240, Gál János 236, Wlád Alajos 215, Bernáth 
Zsigmond 207, Ács Károly 200, Tisza László 197, 
Szontagh Pál (nógrádi) 194 szavazatot kapott. > 

A codifieationalis bizottságra beadott 271 
szavazat közül üres volt 8 ; Gozsdu Manó 254, 
Ráth Károly 250, Dósa Elek 248, Horváth Lajos 
248, Horváth Károly 246, Bömches Frigyes 245, 
Dapsy Vilmos 244, Királyi Pál 244, Fülepp Lipót 
242, Vadnay Lajos 242. Kerkapoly Károly 241, 
Manojlovics Emil 208, Bónis Sámuel 202, Várady 
Gábor 195, Tisza Kálmán 158 szavazatot nyertek, j 

E l n ö k : Bánó József, mint a kérvényi bizott
ság előadója, jelentést fog tenni. 

A kérvények nagy számmal levén, talán fö
lösleges minden egyes kérvénynél, a melyre nézve 
a ház a bizottság véleményét elfogadja és ellene 
észrevétel nem tétetik, a határozatot kimondani, 
hanem ily esetben a bizottság véleménye elfo
gadottnak tekintetvén, az előadó úr tovább olvas
hat. (Helyeslés.) 

B á n ó József e l ő a d ó : T . képviselőház! Mi
előtt a kérvényi bizottság jegyzőkönyvét előter
jeszteném, van szerencsém a t. háznak bejelenteni I 
azon körülményt, hogy a kérvényi bizottság 
utolsó ülése még húsvét előtt, april első napjaiban 
tartatott. Minthogy azóta igen sok körülmény 
megváltozott, húsvét után pedig nem lehetett a 
kérvényi bizottságot oly számban összegyűjteni, 
hogy ülést tarthatott volna: a kellő változtatások 
nem történhettek meg a tárgyakban. Ha tehát oly 
tárgyak fordulnak elő, melyek a dolog természe
ténél fogva változást szenvedtek, méltóztassanak 
azokat itt a házban megváltoztatni. 

A másik, a mit bátor vagyok előterjeszteni 
a t. képviselőháznak, az. hogy igaz, a háznak 
szabályai igen hiányosak, de igaz másrészt, 
hogy vannak a háznak oly szabályai, melyek 
megtarthatók, és igen czélszerü volna azo
kat megtartani. Én most, mig előadója voltam 
ezen bizottságnak, tapasztaltam azon érdekessé
get, mely a kérvényi bizottság, az egész országgyű
lés és a képviselőház iránt az egész országban 
mutatkozik • de ha három-négy nap elmúlik a nél
kül, hogy ezen bizottság beadná jelentését, attól 
félek, hogy azon bizalom, mely az egész országban 
nyilvánul a képviselőház iránt, e téren némi tekin
tetben megrendül: azért azt vélem, igen czélszerü 
volna, ha a t. ház elhatározná, hogy a házszabá
lyok 80 és 81-dik szakasza ezentúl megtartassék, 
hogy t. i. minden hónapban választassék uj kér
vényi bizottság, és, mint a házszabályok kívánják, 
minden héten történjék előadás a kérvényi bizott
ság részéről. Ezt vagyok bátora t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

BÓníS S á m u e l : Az én vélekedésem szerint 
nem lehet mondani, hogy ha vannak a házszabá

lyok közt olyanok, melyeket meg lehet tartani, 
azok megtartandók: mert a házszabályok minden 
esetre kötelezők, s igy kivétel nélkül megtartandók. 

B á n ó József e l ő a d ó : Én csak czélszerüek-
ről szólottam. 

BÓniS S á m u e l : Ha a házszabályok nem 
czélszerüek, akkor a ház vagy megváltoztatja azo
kat, vagy nem; de mig meg nem változtatja, addig 
mindenkor kötelezők. 

A mint emlékezem, nem egy tárgyat tűzött 
ki a ház olyanul, mely előzetesen elintézendő, s 
ily kikötéssel utasította a bizottsághoz. Már most 
kérdem, tétettek-e intézkedések, hogy az ily tár
gyak előzetesen elláttassanak ? Legalább jöven
dőre nézve óhajtanám, ügyeljen fel az elnökség, 
hogy ez többé ne történjék, s hogy ne heverjenek 
négy hónapig oly tárgyak, melyeknek előzetes 
tárgyalása elhatároztatot. 

B á n ó J ó z s e f e l ő a d ó : Én e részben csak azon 
felvilágosítást adhatom, hogy, a mint már elmondani, 
ötször kisértetett meg, hogy a kérvényi bizottság 
összejó'jön, de minden siker nélkül, 

(Olvassa a kérvényi bizottság jelentését): 
Soltész Sándor szabolcsmegyei nyugalma

zott hivatalnok panaszolja, hogy sz. birói hivatalá
tól csak azért fosztatott meg, hogy a tokaji uradalom
ban 100 ezer és a megyei közmunka-ügyben 50 ezer 
ftra terjedő állítólagos sikkasztásban részt nem akart 
venni s az iránt panaszt emelt és vizsgálatot kért 

j a helytartó tanácsnál Becske Lajos volt alispán, 
I Ábrányi és Aranyosy Sándor ellen, de mind a mai 
I napig se panasza meghallgatva, se vizsgálat ren

delve nem levén, ennek mielőbbi eszközlését kéri. 
Vélemény :Ezen panaszos levél további intézkedés 
végett a belügyminiszterhez tétetikát. (Helyeslés.) 

Kálmán János volt honvéd és ez idő szerint 
szabadkai lakos kiérdemlett fáradalmaínak és 
szenvedéseinek jutalmát kéri, valamint forradalom 
alatt elveszett ingóságainak kárpótlását. Vélemény : 
A honvédelmi minisztériumnak adatik ki. (Helyes
lés) 

Mészáros Flórián és neje, született Prevendár 
Terézia pécsi lakosok panaszt emelnek G oocs Gyula 
és Haasz Károly mohácsi ügyvédek, és a mohácsi 
törvényszék ellen, állítólagos csalásaik és igazság
talanságuk miatt, s ennek megvizsgálására több 
tisztelt képviselő urakból álló vizsgáló bizottságot 
kérnek. Vélemény: Szükségesnek találandó intéz
kedés megtétele végett az igazságügy miniszteri -
umnak kiadatik. (Hely- slés) 

Mármarosmegyebeli Técső koronaváros la
kossága folyamodik a dohánytermelésnek — ha
bár a dohányt termő földtől nagyobb mennyi
ségű adót kellene is fizetni — megadásáért. Véle
mény : Intézkedés végett az országos pénzügymi
nisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 
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Békésmegyébe kebelezett, magát még 1845-
ben kiváltott Szarvas városa közönsége az iránt 
folyamodik, hogy kifizetett úrbéri és kisebb kir. 
haszonvételek örökváltságdijában kárpótoltassék. 
Vélemény: Miután az 1848, t. ez. XII . 9. §. ha
sonló természetű ügyek elintézését a minisztériumra 
bízza, e kérelem a belügyminisztériumhoz tétetik át. 
{Helyeslés.) 

Villám Gyula, igazabban Csenkey Vincze, 
pesti ferenczkülvárosi lakos és volt honvéd őrnagy, 
az iránt folyamodik, hogy a képviselőház ó't a ma
gyar minisztériumnak neki alkalmatos állomásra 
ajánlia. Vélemény: Folyamodása a miniszterel
nökhöz tétetik át. (Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos, pesti müvegyész és gyá
ros, panaszkodik, mily embertelenül csukták a té-
bolydába, és folyamodik Rottenbiller Lipót pest
városi főpolgármester, és Tormay Károly városi 
főorvos és társai ellen a hozzá benyújtott, állítóla
gos országosan fontos iratokkal történt visszaélés, 
és a hivatali hatalomnak túllépésével ellene elkö
vetett erőszakoskodás miatt, s ezért ellenök bűn
vádi keresetet kér indíttatni. Vélemény: Miután a 
bűnvádi kereset elrendelése nem az országgyűlés kö
réhez tartozik, folyamodó netaláni jogos panaszát 
az illető hatóság és a törvény rendes útján indítsa 
meg. (Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos még folyamodik az iránt, 
hogy a pénz-és az adóügyre, nem különben az or
szág védelmére vonatkozó munkája tör vény nyé 
emeltessék. Vélemény: Miután nevezett munka a 
folyamodványhoz csatolva nincs, folyamodónak 
kivánsága figyelembe nem vétetik. (Helyeslés.) 

Ugyanezen Wachsmann Vilmos újra folya
modik, hogy miután a pestvárosi elöljáróság el
len még ezelőtt beadott folyamodására 1867. már-
czius l l -kén a képviselőháztól nem kapott kielé
gítő választ, nevezett elöljáróság ellen személye 
és felsőbb parancsok tekintetbe nem vétele miatt 
elkövetett sérelem miatt vizsgálatot kér kikül
detni. Vélemény: Miután vádak, és súlyos vádak 
ismételve adatnak elő, figyelembe vétel végett a 
belügyminisztériumnak kiadatik. (Helyeslés.) 

Idősb Mándy Péter némely bírósági tisztvise
lői és ügyvédeket illető s ezentúl behozandó esz
méket közöl s ezeknek figyelembe vételét ajánlja. 
Vélemény: Lehető fölhasználás végett, vagy a co-
dificationalis választmányhoz átteendő, vagy ha or
szággyűlési határozat szerint ezen választmányok 
megszűnnének, az igazság- és belügyminisztérium
nak kiadandó. (Fölkiáltások: A minisztériumhoz !) 

E l n ö k : E kérvényre nézve tehát a bizottság 
véleményének utolsó része fogadtatik el. (He
lyeslés.) 

B á n ó J ó z s e f e lőadó (olvassa): Több újvi
déki szőlőbirtokos folyamodik, hogy saját termeszt-

l ményű és házi szükségre használt borért fogyasz-
j tási adó ne fizettessék. Vélemény : A pénzügymi-
• niszteriumnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Takács Mihály, pomázi uradalmi tisztartó, fo
lyamodik Rajner Gyula pesti ügy véd és 1861-diki 
pest-pilisi járási alkotmányos esküdt, jelenleg 12 

J évre elitélt politikai fogolynak jótállás mellett 
szabad lábra állításának kieszközléseért, indokol
ván ezt különösen a jogegyenlőséggel 'azon szem
pontból, hogy ha 20 évre, sőt halálra ítéltek sza
badságukat visszanyerték, a 12 évre ítéltek annál 
inkább kérhetik. A politikai foglyok iránt a ház 

j által többször föliratilag is kijelentett kivánatához 
í képest reméli a ház, hogy a minisztérium ezen po-
; íitikai fogolynak szabadon bocsáttatását is mielőbb 
| eszközölni fogja, s ez okból jelen folyamodás át-
i adandó a miniszterelnöknek. 

E végzés természetesen megváltoztatandó, 
miután átalános amnestia adatott. Azért az indo
kolásnak el kellene maradnia. 

E l n ö k : Néhány nappal ezelőtt a lapokban 
is fölszólalás történt ugyanezen fogoly miatt: azért 
a folyamodás mégis csak a miniszterelnöknek adat
hatnék ki. (Helyeslés.) 

B á n ó Józse f e lőadó (olvassa) : Perl Simon 
kassai lakos folyamodik Abaujmegye csereháti 

1 járása szolgabirája, Lehoczky Lajos ellen, mint a 
ki hivatalával visszaélt és megvesztegethető, és mel
lékesen Márfy Károly törvényszéki ülnök ellen, ki 
nevezett szolgabíró elleni vizsgálatában kíméletes 
és részrehajló volt. Folyamodó kéri még a muni-
cipiumok helyreállta előtt nevezett szolgabírót 
minisztérium utján elmozdíttatni és bűnvádi eljá
rás alá vonatni. Vélemény : A hivatalok lelkiis
meretes hezelése az országnak különösen érdeké
ben levén, figyelembe vétel végett az igazságügyi 

j minisztériumnak kiadatik. (Helyeslés.) 
JBaán Béla nógrádmegyei tarnóczi lakos in

tézkedést kér tétetni az iránt, hogy az európai 
hírű tarnóczi kövület, mely a közbirtokosság által 
a Nemzeti Múzeumnak ajánltatottföl, és már egé
szen ki is van ásva, nehogy ez által az idő viszon
tagságának és így rongáltatásnak tovább is ki le
gyen téve: országos költségen vagy beépíttessék, 
vagy a Nemzeti Múzeumba áthelyeztessék. Véle
mény : Ezen hazafiúi felszólítást a képviselőház 
szíves tudomásul vévén, nevezett kövületnek or
szágos költségen a pesti Nemzeti Múzeumba át
szállítása elrendeltetik és ennek eszközlése az illető 
minisztériumra bizatik. (Helyeslés.) 

Tisza-Szőlős község elöljárósága sürgősen fo
lyamodik, hogy számukra eddig a m. kincstár ré
szére a dohánytermelésre összesen 310 holdnyi 
engedélyt mintegy 560 holdnyi mennyiségre sza
porítani kegyeskedjék, s ez által érdeklett több sze
rencsétlen lakosainak módot nyújtson az adót és 
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tiszaszabályozási költséget könnyebben fizethetni. 
Vélemény: Elintézés végett az országos pénzügy
minisztériumnak adatik át. (Helyeslés.) 

Szatmármegyebeli Cseke községnek úrbéres, 
majorsági és kisbirtokos lakosai előadják, hogy 
volt földesuraik már 1835-ben szándékoztak a ha
tárt urbérileg szabályozni és tagosítani, de kerese-
töktó'l elmozdíttattak; későbben azonban uj kisér* 
letet tevén, az úrbéri elkülönítés és tagosítási eljá
rás végrehajtásba is vétetett, de azon pör. melynek 
ítéletei 1855-ben föloldattak, s melyben jogaik 
legfelső helyen is elismertettek, elrejtetett, ugy 
hogy nyomára akadni sem bírnak, holott azon 
perből és a hozzá csatolt okmányokból kiderül, hogy 
80, most mindenéből kivetkőztetett család folyto
nosan úrbéri bánás alatt állott, és az 1848. IX. t. 
ez. alá tartozván, törvénytelenül, és telkeik termé
szetének kellő megvizsgálása nélkül vétettek el tő-
lök külsőségeik, és nyilváníttattak egyedül csak 
belső telkeik megválthatóknak ; panaszkodnak to
vábbá, hogy a közlegelő, ámbár a tagosító pert a 
kir. tábla kétszer küldötte vissza, és az osztályo
zók meg voltak választva, a hely szinén osztá
lyozva nincs, a tagosító perben hozott ítéletek ve-
lök csak akkor közöltettek, mikor a bíróságot 

kir. tábla utasította, kihirdetésüknek alkal
mával pedig éles töltésekkel ellátott pandúrok ál
líttattak föl elíenök, békés polgárok ellen, hogy a 
Tisza, Szamos és Túr árjainak kitett határukban 
a tagosítás csaknem lehetetlen, könyörögnek: in
tézkedjék a t. ház, hogy az ellenök hozott Ítéle
tek végrehajtása felfüggesztessék ; ha pedig a vég
rehajtás az e végre hozandó törvények alkotásáig 
mégis megtörténnék, az visszarendeltessék. Véle
mény : Megvizsgálás és intézkedés végett az igaz
ságügy minisztériumhoz utasítandó. (Helyeslés). 

Arvamegyébe kebelezett Turdossin mezővá
ros elöljárói és volt úrbéri jobbágyai előadják, 
hogy mezővárosuk határában az árvái uradalom, 
egy vendégfogadót és rétecskét kivéve, semmivel 
sem bír, ellenben a város az oraviczai pusztában, 
egyTököliféle, 1659. évben kelt adománylevélnél, 
fogva, évenkint fizetendő 246 forint adó fejében 
örök időkre bírja azon területet rétekkel, erdőkkel 
és havasokkal együtt, mely azelőtt Bisztra elpusz
tult helység határát képezte. A város az árvái ura
dalommal 1763-ban örök szerződést kötött, mely 
szerint neki mindennemű regálék, sőt még a va
dászati jog is átengedtetvén, évi tartozása, az ora
viczai adó betudásával. 820 ft. 25 krban állapítta
tott meg. Később az uradalom, urbérileg kívánván 
a várost szabályozni, attól a helytartó tanács 1771-
diki intézménye által eltiltatott. Az 1832/6. törvé
nyek értelmében a város 1838-ban szántóföldeit 
és rétjeit, a megye és uradalom közbejöttével, föl
méretvén, összesítette, tagosította és a megtörtént 

kiosztás után a hitelesített telekkönyvet és térké
pet át is vette. Megszűnvén 1848-ban az úrbéri vi
szonyok, az uradalom a megszűnt úrbéri tartozások 
fejében 21900 ft. kármentesítést kapott, de ezzel 
meg nem elégedve, 1857-ben határszabályozási 

i pörbe fogta a várost, mitől azonban az első folya-
: modásu bíróság által annál fogva utasíttatott el, 

hogy a határszabályozásnak már 1771-ben hely 
nem engedtetett, 1838-ban a határszabályozás tör-

i vény szabta módon már megtörtént, az uradalom 
a határban se erdőt, se pedig legelőt nem bírt, 
és nem bír, se pedig- azoknak közös használa
tában nem volt. és jelenleg sincs. Ezen törvényes 

| indokok ellenére azonban a felső törvényszékek 
! a szabályozást azon indokoknál fogva elrendelték, 
j hogy azt az 1763-diki úrbéri örök szerződés nem 

gátolja, minek következtében a mérnök nem 
csak bevezettetett, de a város, ellenszegülésének 
daczára, a kézi és szekeres munkák kiadására is 
szoríttatott. Mindezeknél fogva könyörögnek : mél
tóztassék a t. ház városuk és más hasonló törvény
ellenes állapotban levő mezővárosok sorsát orszá
gos ótalom alá fogadva, eszközölni, hogy a volt 
jobbágyokra nagyobb terhek ne háramoljanak, 
mint a milyenekkel 1848 előtt nyomattak, és erre 
tekintve az úrbéri törvények némely homályos 
czikkeinek világosabb magyarázatot adni. Véle-

| meny: A folyamodók nem jelölik ugyan szaba-
j tosabban ki az 1832/6. törvények azon czikkeit, 
I melyeket magyaráztatni kívánnak; miután azon-
! ban az általok előadott esetre csak az 1832/6 : X. 
; t. ez. 6. §. a) pontja és a 8. §. vonatkozhatik, ezek 
' elsejében pedig világosan ki van mondva, hogy azon 

határok, melyek a telkek összesítése, ugy a telki 
állománynak és legelőnek elkülönzése mellett, már 
ezelőtt rendbeszedettek, vagy a jelen törvény sza-

| bálya és elvei szerint ennekutána rendbeszedetni 
! fognak, ily rendbeszedés alá nem eshetnek; az 
I utóbbi pedig, a kézi és szekeres munkák kiszolgál

tatásának terhét azon esetre szorítja, ha a rendbe-
! szedést a jobbágyok kívánták: a bizottság törvény

magyarázásnak helyét nem látja; a mennyiben azon
ban a folyamodók az ellenök követett eljárás ál
tal kárt vagy rövidséget szenvedtek volna, annyi
ban a jelen kérvény vizsgálat és netalán szüksé
ges orvoslásnak eszközlése végett az igazságügyi 
minisztériumhoz utasítandó. [Helyeslés) 

Heves-szolnokmegyei Tisza-Földvár községe, 
aíáirással el nem látott folyamodásában, előadván, 
hogy az 1846-ban örök váltságra kölcsön vett 
összegből még 18,365 fr 13 kr, takarékmagtárba 
10,956 fr 37 k r , tisza-szabályozási költséggel 
28,679 fr 46 kr, 1863-iki ínséges kölcsönnel 
27,148 fr 02 kr ,hátra levő adó fejében 67,040 ft. 
19 kr, összesen 152,189 fr 18 krig van tartozás
ban, következőleg oly teher által nyomva, melyet 
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a mostani élő nemzedék letisztázni képes nem levén, 
még gyermekei számára sem hagyhat koldusbotnál 
egyebet, a tavalyi májusi fagyok által is nagy 
mértékben sújtva, könyörög: méltóztassék a tisz
telt ház örökváltsági tartozását az 1848. 9 t. ez. ér
telmében a nemzeti közbeesület védpaizsa alá ren
delni, az 1863. évi megbirhatlan inségi országos-
kölcsönt pedig elengedni. Vélemény : Az 1848. 12. 
9. §. szerint az addig kötött úrbéri örökváltsági 
szerződésekre nézve a törvény alapján, a körülmé
nyekhez képest, a minisztérium levén hivatva az 
igazság és méltányosság szerint intézkedni, a 
mennyiben a jelen kérvény az örökváltsági összeg 
megtérítésére vonatkoznék, az igazságügyi, az adó
elengedést illetőleg pedig a pénzügyiminiszteri-
umhoz lenne utasitandó. (Helyeslés.) 

Baranyamegyébe kebelezett Csarnota község 
előadja, hogy úrbéri tartozásainak és adózásainak 
örökösen leendő megváltása végett 1844. január 
l-jén akkori földesurával, gr. Batthyány Gusz
távval szerződést kötött ugy, hogy a váltságösszeget, 
16,100 frtot, 20 év folyta alatt tartozzék a szerint 
lefizetni, mint körülményei engedik ; a folyamodók 
azonban, hogy váltsági ügyökkel mielőbb tisztába 
jöhessenek, 15,800 ftot kölcsön vévén fel, a többit 
pedig magok erejéből állítván ki, volt földesurukat 
kielégítették ugyan, de a kölcsön felvett összeggel 
csekély terjedelmű határuk terméketlensége miatt 
annak kamatait is alig birván fizetni, mai napig 
is tartoznak, hitelezőik által azonban végrehajtások
kal folyvást zaklattatván, igavonó barmaiktól, in
góságaiktól, sőt ingatlan javaik egy részétől is meg
fosztva, már-már koldusbotra jutottak. Énnek kö
vetkeztésében, mivel az 1848 : 1 2. 9. §. rendeli, 
hogy az addig kötött úrbéri szerződésekre nézve a 
körülményekhez képest a minisztérium intézkedjék, 
azl853-évimarcz. 2-án 39 • SE* cl kelt földtehermente-
sitési nyilt parancs 16. és 17. §§-aiszerint is a mago
katkiváltott községeknek, ha a kikötött szerződési 
feltételek, kihirdetése napjáig egészen teljesítve nem 
voltak, a kötelezettségeik alól való felmentésre, vagy 
a közjövedelmekből leendő megtérítésre igényök 
volna; folyamodók pedig azt hiszik, hogy habár 
volt földesurok kielégítve lenne is, mivel az ösz-
szeg, melylyel e kielégités történt, kifizetve még 
mai napig sincs, és így a szerződési föltételek sem 
volnának teljesítve, azért az idézett törvényezikk 
és nyilt parancs jótékonyságát jogosan igénybe 
vehetnék: könyörögnek, méltóztassék a képviselő
ház ügyöket vizsgálat alá vétetni, és az 1853. évi 
marcz. 2-ig ki nem fizethetett 15,100 pfrtnyi úrbérj 
örökváltsági öszegnek az állam pénztárából leen
dő megtérítését elrendelni. Vélemény : Az idézett 
1848. 12. 9 §. értelmében teendő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz lenne átteendő.(iZe-
lyedés.) 

Kovácsi Erzsébet Lator Bálintné, mármaros-
megyei szigeti lakos és több vérrokona előadja, 
hogy ő és több érdektársai, mindnyáján Debre-
czen Erzsébetnek Kölcsey Lászlónénak örökösei, 
Brusztura és Mokra mármarosme gyei helységek
ben bizonyos zálogos részjószág iránt még 1803ban 
a királyi fiseus, mint a zálogos birtokosokkal tett 
csere következtében akkori tettleges birtokos ellen 
Mármarosmegye szbirói széke előtt zálog-váltó-pert 
kezdvén, ezen per 1839-ben mind az elöljáró bí
róság, mind a megyei törvényszék által részökre 
kedvezőleg fejeztetett be, a zálog kibocsátása meg
ítéltetvén és a végrehajtás elrendeltetvén, a kir. 
fiscusnak a fölebbvitel csak birtokon kivül en
gedtetvén meg ; ezen Ítéletek alapján 1842-dik 
évben a végrehajtást foganatba vétetni meg is 
kezdették, és ennek egy közöttük és akir. fiseus 
között a végrehajtó biróság előtt kötött 
egyesség lett eredménye, minek következ
tében a fiseus folyamodóknak 17,500 pftot kötelez
tetett volna fizetni, ha az ak i r . kamara által jóvá
hagyatok ; ezen egyezség azonban a kir. udv. ka
marának 1844 évi febr. 14-dikei rendelete által 
helyben nem hagyatván, e szerint a végrehajtás 
ismét folyamatba tétetett, befejezése azonban el
húzódott 1848-évig, ugy, hogy azt az ősiségét meg
szüntető törvény bevégzetlenül találta; a közbe
jött országos zavarok és egy ujabb egyesség meg
kísérlése által az ügy ismét elhúzódott 1854-dig, 
midőn tovább folytatása végett általok ismét újó
lag lépés tétetett, a mikor egyszersind akir . fiseus 
is szavatosai ellen azon bírósághoz folyamodott 
és mindkettejök részére a végrehajtás foganatosí
tása bíróilag megállapittatott, a nélkül, hogy a 
végrehajtás folytathatása ellen a kir. fiseus által 
észrevétel tétetett volna. Idő közben behozatott 
az osztrák polgári törvény és perrendtartás, és eze
ket a kir.fiscus a biróság illetősége és a végrehaj
tás folytathatósága elleni kifogásra használta föl, 
minek következése az lett, hogy a végrehajtás fo
ganatosítása előtt folytathatóságának eldöntése vé
gett ezen ügy ismét a megj^ei törvényszék elé ke
rült, mely azt folytathatónak találta, a kerületi 
cs. k. fő és legfőbb törvényszékek ellenben azt az 
ősiségi pátens 27. és 30. §§-ai szerint megtagad
ták; mivelpedigaz ősiségételtörlő 1848.15. az olyan 
pereket, melyek végitélettel befejeztettek, bárha az 
ősiségi viszonyokból vették is eredetűket, foly
tatandóknak és igy végrehajthatóknak jelentette 
ki, keresetök az idézett törvény keletkezése előtt 
már itéletileg eldöntetett, a birtokon belüli fölebb
vitel a fiscustól megtagadtatott, és a végrehajtás 
elrendeltetett, a kir. fiseus ezen ítélet ellen semmi 
jogorvoslattal nem élt. amegkezdett végrehajtásnak 
folytathatóságát a pátens szerint is elismerve, maga 
is szavatosait végrehajtásra idéztetve, többször 



CXLV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 25-dikén 1867.) 305 

egyezkedési kísérleteket is tett: hiszik a folyamo
dók, hogy a végrehajtása pátens 30. §. 6. pontja 
szerint sem volt megtagadható. Könyörögnek azért: 
méltóztassék a ház előadott kérelmüket tekintetbe 
venni, és ügyüknek folytathatóságát törvényhozás 
ixtján kimondani. Vélemény: Az igazságügyimi-
niszteriumhoz intézkedés végett átteendó'. (He
lyeslés.) 

Tolnamegyébe kebelezett Sz. Lőrincz községe 
azon változások elősorolása után, melyeken úrbéri 
birtokuk az 1795 és 1827-dik években, volt földes
uraik Apponyi Rudolf és Gyula grófok eszközlése 
folytán, keresztülment, előadván, hogy ugyanazon 
volt földesuraik ellenök 1856-ban határszabályo
zási, tagosítási, legeló'elkülönzési, és a maradék
földek megváltása iránti úrbéri pert kezdettek, azt 
minden bíróságnál keresztülvitték, és ámbár a 
folyamodók mindent elkövettek, mit védelmökre 
hasznosnak Ítéltek, meg is nyerték: panaszkodnak, 
hogy tagosítás helyett, mely lehetséges lett volna, 
szétszórt apróbb területeket és rósz csucskákat 
kaptak, az úrbér behozatala óta használt legjobb 
szántóföldeik és rétjeik elvétettek, legelőt minden 
úrbéri telek után csak 6 holdat, és így nem elég
ségest, és azt is rósz minőségűt kaptak, úrbéri 
szántóföldeik helyett nem purificált legelő hasitta-
tott ki, az úrbéri per átalában hiányosan hajtatott 
végre, az uj állapotú birtok hitelesítése a kihasi-
tás és egyéb mérnöki munkálatok tényleges be
fejezése előtt rendeltetett el, végre, hogy a maradék
földek megváltása fejében 7,302 ft. 75 krnyi ösz-
szegben marasztaltattak el, holott azokból az 1836. 
10. 7. §-a szerint uj telkek lettek volna alkotandók. 
Mindezeknél fogva könyörögnek : méltóztassék a 
ház az úrbéri törvényeket akként egészíteni ki, 
hogy minden, folyamodásukban kimutatott ha
sonló tények fölmerültével a megkárosítás, csel-
szövény, roszul irányzott képviselet és pör folyama 
alatt meg nem szerezhetett okmányok elő nem 
mutathatása miatt vesztesekké lett felek, ha később 
perdöntő okmányok birtokába jutnak, igazaikat 
ne csak úrbéri kiigazítási, hanem egyenes birtok
perrel is toties-quoties érvényesíthessék, szóval, 
úrbéri perekben is egy nóvumnak hely adassék, 
hogy az úrbéri, és úrbéri maradékföldek jöven
dőben miképen leendő megváltásáról törvény-
czikk alkottassák, végre, hogy az e tárgyban ho
zandó törvények még ezen országgyűlésnek fo
lyama alatt szentesítés alá terjesztessenek. Az igaz
ságügyminiszterhez átteendó'. (Helyeslés.) 

Tarcsányi Gábor, Szmercsák János, Tulka 
Géza, Podlenszky Pál és Norosád György róm. 
kath. áldozárok, zólyommegyebeli Felső-Miesi-
nyén múlt 1866-dik évi június 8-kán kelt s Ma
darász József, a fehérmegyei sárkereszturi választó 
kerület képviselője által ugyanazon évi nov. 29-
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kén a képviselőház elé bemutatott folyamodvá
nyukban a róm. kath. papi nó'tlenségnek eltörlését 
indítványozzák, s indítványuk kivitelét a magyar 
országgyűlés működésébe ajánlják, a 6282 római 
katholikus lelkésznek nősülése által már a legelső 
nemzedék idejében is a népesedés mintegy 25,128 
lélekkel fogván szaporodni. Vélemény: Az aláírás 
koholt, azért a folyamodás tárgyalás alá nem vé
tethetik s visszaadatik. 

Madarász József: T. ház! Én voltam az, 
ki ezen folyamodást a t. képviselőház asztalára le
tettem. Elismerem, hogy én azon egyéneket, a ki
ket az aláírás mutat, s kik e kérvényt hozzám pos
tán küldöttek, nem ismerem, s igy nem is igény-

, lem magamnak, hogy azon kitétel ellen szólaljak 
föl, hogy hamisaknak bizonyultak be az aláirt 
nevek, mert jót állani értök nem merek, noha, ha 
nem bizonyíttatik be, hogy valósággal igaz-e az 

i aláírás, vagy nem, ezt mondani nem lehet. Én kö-
I telességem szerint szintén vevény által fölszólítot
tam azon egyént, a ki hozzám az iratot postai ve-
vény mellett küldötte, de az nekem nem felelt. 
Enmagam iránti kötelességemből ez alkalomra 
hagytam föl nyilatkozatomat, hogy magam is a 
tárgyat olyannak kivántam tekinteni, mint a mi-

I lyet, ha tudom, hogy legkevesebb roszakarat nyi
latkozhatnék benne a hozzám küldés által, be nem 
adtam volna a képviselőházhoz. Minden képvise
lőnek azonban szabadságában áll, hitem szerint, 

) minden hozzá intézett kérvényt — a nélkül, hogy 
! annak alaposságáról, vajon azon egyén létezik-e 
I vagy nem, meggyőződnék — beadni, magában ér-
i tetődvén, hogy a ki beadja, osztja azon elvet, mely 
! benne ki van fejezve. Midőn azt most magam ré-
[ széről is elfogadom, hogy az tárgyalás alá ne vé-
: tessék, én csak azt kérem, méltóztassék azon kité-
I telt, a mely positive nincs bebizonyítva — mert 
1 meghiszem, hogy azok valótlanok, de positivitás-
sal az bebizonyítva nincs — méltóztassanak ezen 
indokból a határozaton azon változást tenni, hogy: 
fölhozatott ellene a gyanú, hogy aláírásai nem valók, 
és ezen gyanú el nem oszlatott, azért tárgyalás alá 
nem vétetett. Visszaadni az iratot nem lehet, véle
ményem szerint, mert visszaadni csak nekem lehet, 
a ki beadtam. Azért kérem a t. házat, ne hozzon 
oly végzést, melynek következménye nem érné 
utói azt, a mit óhajt. íme nekem szabadságomban 
áll, azt mondani: Azon kérvényt, mert elvben pár
tolom, magamévá teszem, és azt azután nem 
lehetne visszautasítani. De miután én fölhívtam 
azon egyént, ki hozzám küldte, és miután ezen 
fölhívásomra nem válaszolt, nem akartam e folya
modványt magamévá tenni. Annak idejében majdan 
élni fogok e részben képviselői jogommal; most csak 
fölkérem a kéviselőházat a kitételre vonatkozó 
kérésem teljesítésére, — hiszen a következés ugyan-
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az lesz. Én csak a végzést óhajtanám a szerint vál
toztatni, hogy: a kérvény aláíróinak valósága el
lenében gyanú támadván, a képviselőház ennek 
tárgyalását nem tartotta szükségesnek. (Fölkiáltá
sok: Maradjon a vélemény!) 

E g y k é p v i s e l ő : En, tisztelt ház, nehogy ha 

mindig nyitva állván, kérelmezők kivánsága itt 
tekintetbe nem vétethetik s az igazságügymíniszter-
hez küldetik át. [Helyeslés.) 

Árvamegye néhány községe folyamodik a 
Gömörmegyében elfogott Zoch, Bakulini, Stefan-
csok, Homola, Gálay szabadon bocsáttatása ér-

sonló esetek ismét előforduljanak, indítványozom, j dekében. Vélemény: A belügyminiszternek adandó 
hogy jövőre, ha valami kérvény beérkezik — kér- ! át. (Helyeslés.) 
désen kivül mindenkinek van joga kérvényezni 
— a kérvény csak úgy legyen elfogadható, ha az 
illető választó kerület képviselője aláirta, hogy 
csakugyan kerületéből való. (Ellenmondás.) 

Zsedéliyi E d e : Nekem Madarász úr előa
dása ellen nincs szavam; de van egy megjegyzése 
ellen, az ellen t. i., hogy, mint ő mondja, a képvi
selőnek, ki folyamodványt nyújt be, semmi bizto
sítást nem kell nyújtania a ház irányában. Ez nem 
áll. Nézetem szerint a képviselő semmiesetre be 
nem nyújthat oly folyamodványt, melynek aláírá
sát s aláirása hitelességét nem ismeri. Már abban, 
hogy képviselő nyújtja be a folyamodást, a ház 
biztosítékot lát. (Helveslés.) 

E l n ö k : Tehát a szóban forgó kérvényre 
nézve elfogadja a ház a bizottság véleményét ? (El
fogadjak!) 

Bánó Józse f e lőadó (olvassa): Szabolesme-

lakosai, magokat nem majorsági zselléreknek, nem 
contractualistáknak, hanem valódi úrbéreseknek 

Sárosmegye Bártfa városában lakó D'heil 
Eleonóra, már a magyar minisztérium kinevezése 
után, azaz 1867. febr. 27-kén reá szabálytalanul 
kivetett és 1441 ft. 8 7 % krt tevő hagyatéki adót 
vagy illetéket a még fenálló osztrák szabályok 
szerint is 148 ft 25 krra leszállíttatni kéri. Véle
mény : Az országos pénzügyminisztériumhoz téte
tik át. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyében fekvő budai-ábrányi lakos 
Antal Jánosné szül. Horvát Sára gyújtogatás gya
núja miatt 4 évre elítélt férjének, Antal Jánosnak 
a minisztérium útján szabadon bocsáttatásának 
eszközlését kéri. Vélemény: Folyamodó az igaz
ságügyminiszteri umhoz utasíttatik. (Helyeslés.) 

Temesmegyei Schöndorf község lakosai múlt 
évi június 3-kán 310. el. sz. alatt beadott kereső
ket, melyben a Maros folyásának változása által. 
a kamara foglalása következtében legjobb rétjeik

és már 
többször 
szólván, 

gyében fekvő Szent-György-Abrány község több j tol és földjeiktől régen történt eiestöket, 
tett siker nélküli folyamodásukat pana-
megujitják s részrehajlatían küldött

állítván, folyamodnak : a) adassanak nekik vissza I s ég kinevezését kérik. Vélemény: Az igazságügy-
az 1848. év előtti jogaiknál fogva bírt és az ura
ság által elvett szántó, kaszáló földeik és legelő 
réteik ; b) semmisíttessék meg az 1862. év június 
28-kán köztök és a birtokosság közt létre jött 
egyességlevél; c) szűntettessék meg az ujabb törve-

i.'S 

minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 
Debreczenben lakó Támássy Károly 

Schwarz Imre, mint néhai Rádl József alapítványi 
tömege gondnokai, a kezelésökre bízott hagyatéki 
tömegről, melynek kamatjai legnagyobbrészt a 

nyék szerint már megszűntetett úri szolgálat ná- i végrendelkező kivánsága szerint Magyarország 
lok is, és legyenek a haza többi lakosaival egyen- | hazafiúi érzelmű és szerencsétlenség által sújtott 
lők; d) Wuvermann Ferencz földesurok által a | szegényei közt osztandók el, szóló jelentésöket a 
közlegelőből háztelkeknek örök áron eladott föld | magyar képviselőház, mint az alapító által kine-
tétessék előbbi helyzetébe vissza, vagy annak ára J vezett végrendelkezési fővégrehajtó testület elé 
fordittassék községi czélokra; végre e) hogy az i terjesztik, és ennek az alapítványi tömeget illető 
1852,53, 54. években általok házaik- és telkeikért 
kivetett, és telekadó fejében ki is fizetett 367 ft. 
10 kr. összeg jövő évi tartozásaikba tudassék be. 
Vélemény: Folyamodók netaláni jogaikat rendes 
per utján érvényesíthetvén, folyamodásuk egysze
rűen az igazságügyminiszteriumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

WinklerMárton és Algáiéi* Gáspár, Pozsony
inegye külső járása Német-Diószeg községének la
kosai, folyamodnak, hogy az Ungar György járási 
szbiró által ellenök hozott ítélet a törvényszék ál
tal újból vizsgáltassák meg és igazságosabban 
intéztessék el , addig pedig lefoglalt 4 tehe-
nök elárvereztetése betiltassék. Vélemény: Ne
taláni sérelmek ellen orvoslást kérni a per rendes 

intézkedéseit elvárva, magokat erről értesíttetni 
kérik. Vélemény: Miután 'a végrendelkező a leg
nemesebb czélt tűzte ki hagyatékának s ennek fő-
végrehajtójául Mag}^arországnak országosan egy
begyűlt képviselőit kéri föl, a képviselőház ezen 
tőke fó'gondnokául a mindenkori belügyminisztert 
bízza meg, s tőle az e részbeli számadást minden 
évben megvárja. (Helyeslés.) 

Markó Sámuel, mint Torda városa volt taná
csosa, folyamodik, hogy miután főhadnagyi hiva
talától még 1863. évi april 8-kán felsőbb rendelet 
nyomán fölmentetett, de tanácsossági hivatalától 
nem, és e részbeli fizetését a főispáni helyettes 
Züllich István tőle szintén elvonta, nevezett volt 
főispáni helyettes, ki jelenleg Kolozsvár városa 
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törvényszékének elnöke, legyen oda utasítva, hogy 
4 évi tanácsosi fizetését, mely f. évi máj. 4-keig 
1600 ftot tesz, neki fizesse ki, mint olyannak, a ki 
igen szegény s ezen hivatalvesztés által teljesen 
ínségre jutott. Vélemény: A belügyminisztérium
hoz utasíttatik. (Helyeslés.) 

S i m a y G e r g e l y : Minél tovább hallgatom a 
kérvényi bizottság előadásait, annál inkább meg
győződöm, hogy a kérvények jelen kezelési módja 
nem csak nem czélszerü, hanem tökéletes idővesz
tegetés. (Helyeslés.) Kevés kivétellel még eddig 
minden tárgyat a kérvényi bizottság vagy egyik 
vagy másik minisztériumhoz utasított. Igen termé
szetes, hogy mindezt egyszerre el lehetne végezni 
akkor, midőn a t. ház elnöke a kérvényeket a ház
nak bejelenti, ha olyan tárgyak, melyekre nézve 
azonnal föltűnik, hogy eme vagy ama minisztéri
umhoz tartoznak, egyenesen oda utasittatnának. 
Jelenleg is azon igen nevezetes hátrány merül föl 
a kérvényekre nézve, hogy több hónap óta a kér
vényi bizottság keze alatt hevernek, és csak jelen
leg utasíttatnak vagy a bel-, vagy az oktatásügyi, 
vagy egyéb minisztériumhoz, holott egyszerre a 
bejelentésnél utasittathatnának oda. (Fölkiáltások: 
Menjünk tovább!) 

BánÓ Józse f e lőadó (olvassa): Czabay 
Károly pesti magánzó, nővére özv. Radácsy Fe-
renczné, szül. Czabay Jozefa nevében is, folyamo
dik, hogy még 1848—49-ben a magyar kincstár 
részére szállított gabonától járó, és mindeddig fize-
tetlen 3847 ft és 48 kr. p . p . neki kárpótoltassék, 
vagy segélyező összeg rendeltessék. Vélemény: 
Az országos pénzügyminisztériumhoz tétetik át. 
(Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Az előadásokban, vala
hányszor a pénzügyminiszter említtetik, mindany-
nyiszor azon hozzátétel fordul elő: „országos pénz- j 
ügyminiszter, t í mig a többi minisztereknél csak ugy j 
van: „belügyminiszter" stb. Ezt a különbséget nem 
értem; azonban bátor vagyok a ház figyelmébe 
ajánlani annyiból, hogy a lajtántúli német tarto
mányokban is szokásossá vált a birodalmi minisz
tert „Reichsminiszter^-nek, a magyarországi mi
nisztert pedig „Landesfinanzminiszter<<-nek ne
vezni : nehogy tehát ez által valami elismerés tör
ténjék, bátor vagyok ajánlani a t. háznak, hogy a 
határozatokba is országos pénzügyminiszter he
lyett egyszerűen csak pénzügyminiszter tétessék. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

BállÓ JÓZSef e l ő a d ó : A mint a t. ház hatá
rozni méltóztatik, ugy fog történni; hanem fölvi-
lágositásul bátor vagyok azt mondani, hogy a 
48-iki törvényekben igy v a n : „országospénzügy
miniszter ; u azért vélte a kérvényi bizottság igy 
kifejezendó'nek. (Fölkiáltások: Tovább! Tovább!) | 
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Madarász Józse f : Kérem alásan! Tökéle
tes igaza van előadó úrnak annyiban, hogy a tör
vényben ott, hol a miniszterek előszámláltatnak, 
a pénzügyminiszter országos pénzügyminiszter 
nevezete alatt fordul elő. De méltóztassanak meg
engedni, hogy ha, midőn egyes miniszterekről 
van szó, a pénzügyminiszter cziméhez hozzátesz-
szük, hogy országos, ezt a többinél is hozzá kel
lene tenni, és a többit is, például országos honvé
delmi, országos bel-, kereskedelmi stb. miniszter
nek nevezni. De mivel a minisztériumok megneve
zésénéle szó: „országos" a kérvényi bizottság elő
adásaiban a többi miniszter cziméhez nincs hozzá
téve, bátor vagyok — az előttem szólott képviselő
társam által emiitett aggodalmat osztva — azon 
óhajtást nyilvánítani, hogy az „országos" czim, 
valamint a többi minisztereknél, ugy a pénzügy
miniszternél is elhagyassák. Hiszen az által ugy 
sem ártanak önök semmit az elfogadott közösügyi 
munkálatnak, ha országos pénzügyminiszter he
lyett egyszerűen csak „pénzügyminiszter" hasz
náltatik. (Felkiáltások: Maradjon!) 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház a bizottság által 
használt kitételt megtartani? (Fölkiáltások: Ma
radjon!) Tehát méltóztassék az előadó úr tovább 
olvasni. 

S i m o n y i La jo s b .: Mi határoztatott tehát a 
megtámadott kitételre nézve ? 

E l n ö k : U g y vettem észre, a többség azt meg 
akarja tartani. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint nem le
het az szavazás tárgya, a mi a kérvényi bizottság 
jelentésében foglaltatik. Arról, hogy ezen kitétel a 
kérvényi bizottság jelentéséből kitöröltessék-e,vagy 
ne, nézetem szerint nem szavazhatunk. Itt nem 
történt egyéb, mint észrevétel ezen kitételre nézve. 
Jövő alkalommal hihetőleg a kérvényi bizottság 
által ez nem fog ugy használtatni. Én elégnek tar
tanám azt, hogy az észrevétel megtétetvén, e tárgy 
elejtetnék, mert szavazás által nem lehet azt eldön
teni. (Helyeslés.) 

B á n ó JóZSef e lőadó (olvassa) : Márton Ja
kab, biharmegyebeli szoklostelki lakos panaszko
dik, hogy ámbár ő Szoklostelken a Kalotay csa
ládtól curialis telket s ezzel együtt szabad kocs-
máltatási jogot vett, ebben az uraság által akadá
lyozva levén, csász. kir. rendelvény és helytartó
tanácsi intézvény által visszahelyeztetett; most 
mégis jogának ezen gyakorlatában a földesuraság 
által újra háborittatik, minek orvoslását és kárai
nak visszatérítését elrendelni kéri. Vélemény: Az 
igazságügymmiszteriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyebeli Tímár község összes lako
sai a tokaji kamarai uradalomhoz tartozó timári 
földesúri birtok örök áron megvételét, illetőleg ré
szökre történhető eladatását kérik eszközölni, fo-
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lyamodásukat azzal indokolván egyrészt, hogy a 
l e ly ség földrajzi fekvése oly szerencsétlen, hogy
ha a czélbavett összesítés oly módon sikerül, mint 
azt az uraság minden áron akarja, akkor ők kol
dusbotra jutnak és elvándorolni kénytelenek, 
másrészt pedig, hogy a kamarának ezen birtok 
most vagy semmit, vagy igen keveset jövedelmez, 
holott az általok fizetendő' összeg kamatai teteme
sen fölülmúlják az eddigi jövedelem összegét. Vé
lemény: A netalán előnyös intézkedhetés végett 
az országos pénzügyminisztériumnak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

Ungar Mór képzett izr. tanító, volt pesti légiói 
tag és most sziráki lakos, kéri magát, mint egye
dül honfi ragaszkodása miatt állomásáról leszorí
tott volt honvédet, képzettsége és szakavatottsága 
alapján valami üres állomásra ajánltatni. Véle
mény : Folyamodása a miniszterelnökségnek ada
tik át. (Helyeslés.) 

Radovanovics János, újvidéki köz- és váltóügy
véd, Bács-Borog törvényesen egyesült megyében 
nagy kiterjedése miatt Zomboron kivül Újvidé
ken második megyei törvényszéknek felállítását 
kéri elrendelni. A belügyminisztériumhoz tétetik 
át. (Helyeslés) 

Szepesmegyében fekvő Müllenbah helység 
folyamodik, hogy az 1841-dik évben kölcsön vett 
tőkékkel a község által volt földes dr Csáky Ká
roly gróftól magához váltott 2 1 % jobbágy telket és 
9 házas zsellérségettevőúrbériség, az 1848. évi IX. 
és XII. t. ez. értelmében való kártalanítását il
letőleg a 9450 o. é. ftnyi tőke és annak az 1848-
dik évi május 1-tői járó kamatjai kiadását a föld-
tehermentesitési alapból a képviselőház elrendelni 
kegyeskedjék. Vélemény: Miután az 1848. XII . t. 
ez. 9. §. hasonló természetű ügyek elintézését a 
minisztériumra bizza, ezen folyamodás a belügy
minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Krassómegyében lakó Majovszky Mihály fo
lyamodásában előadja, hogy Jankovieh János 
krassómegyei szolgabíró, egy általa Dognáeskán 
lakó Hagyia Florentina ellen indított szóbeli pert 
három év óta nem tudott, vagy nem akart befejezni; 
azért kéri a képviselőházat, hogy Krassómegye 
útján nevezett szolgabirót ezen ügy leggyorsabb 
befejezésére szorítsa. Az igazságügyminiszterhez 
tétetik át. (Helyeslés.) 

Lehoczky Lajos, Abaújmegye cserháti járása 
szolgabirája nyomozás útján eszközlendő törvényes 
elégtételt kér bizonyos Perl Simon izraelita kas
sai lakos irányában a miatt, mert ellene, t. i. Le
hoczky Lajos ellen az országgyűléshez panaszos 
folyamodványt nyújtván be, hivatalától elmozdít-
tatását és bűnvádi kereset alá vonását kérte. Perl 
Simon folyamodásaival együtt at igazságügymi-
niszteriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Bártfai lakos Trajtler József kérelme, misze
rint 1848-ig sz. k. Bártfa városában városi nyil
vános tanitó levén, az 1848-diki hadjáratban pedi<r 
hazafi kötelességének tartván állomását elhagyni 
és honvéd lenni, előbbeni állásába visszahelyez
tessék, s addig is, míg ez megtörténik, részére ne
vezett városnál segély utalványoztassék. Folya
modása a miniszterelnökséghez tétetik át. (He
lyeslés.) 

Ung- és Zemplénmegyébe kebelezett Izbu-
gya község elöljárósága és birtokos lakosai folya
modnak az iránt, hogy a község egészen Zemplén
megyébe kebeleztessék, kérelmüket azzal indokol
ván, hogy a geographiai fekvés, a községnek egy 
bíró alá helyheztetése s a terheknek könnyebb vise
lése ezt kívánják. A belügyminisztériumnak ada
tik át. (Helyeslés.) 

Bácsmegyei Obrovácz községe a dohányter
melési engedélyért már azelőtt folyamodván, de 
mindeddig semmi választ nem kapva, ezen kérel
mét megújítja. Az országos pénzügyminisztérium
hoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Popo%dcs János bácsmegyei lakos Van-
czák József pesti ügyvéd ellen folyamodik az 
iránt, hogy ez utóbbi még 1853-dik évben behaj
tás végett által vett értékes kötelezvényeket vissza
tartja s azokat panaszló megkárosításával kiadni 
vonakodik. Ezen folyamodvány nem a képviselő
házhoz, hanem az igazságügyiminiszteriumhoz le
vén intézve, oda tétetik át. (Helyeslés.) 

Az újvidéki helv. hitv. egyház elöljárói és 
hivei az 1849-dik évben a hazáért elpusztult 
egyházukat és tanodái épületöket újból fölépíttetni 
s illetőleg azt befejezni képesek nem levén, országos 
segedelmet kérnek. A vallás- és közoktatási minisz
terhez tétetik át. (Helyeslés.) 

Bács-Bodrogmegyében fekvő Új-Sóvé községe 
jegyzői segéde Fügersy Gyula volt pénztárnoki 
ellenőr abbeli folyamodása, hogy 26 évi szolgála
tának méltánylásául a képviselőház hivatalra aján
laná a bács-bodrogmegyei alkotmányos kormány
zatnak, a belügyminisztériumnak adatik át. (He
lyeslés.) 

Baranyamegye siklósi járásának több köz
sége folyamodása, hogy az úrbéri maradékföldek 
helytartóságilag rajok rótt 1848 ótai kamatoknak 
fizetésétől oldassanak föl, az igazságügyminisz-
teriumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Hasonlótárgyban folyamodnak—de az aláírá
sok se hitelesítve, se a helység pecsétjei által meg
erősítve nincsenek, se keresztvonások nem fordul
nak elő — Egerszeg, Monyorosd, Tengericz, Ba-
barcz, Szőlős és Hegy-Szent-Márton. Ez a folya
modvány is az igazságügyminiszteriumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 
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Cyprus szigetén lakó "ottomán ezredorvos, 
orvostudor Oroszhegyi Szabó József hazánkfia, a 
külföldön s különösen Európa keleti részén tartóz
kodó magyarországi alattvalók érdekében, a szom
széd keleti birodalmakban és országokban magyar 
consulatus fölállításának elhatározását, másutt pe
dig szintén a cs. osztrák és m. kir. lobogó ótalmá-
nak kihirdetését és ellenőrzését kéri. A közösügyi 
törvényjavaslat úgy is nem sokára a képviselőház 
elé fogván terjesztetni, addig is ezen figyelmeztető 
kérelem a miniszterelnökségnek adatik át. (He
lyeslés) 

Torontálmegyében fekvő' Bogáros község, 
megfogyatkozott lakosai jóllétének és a nagy adó 
könnyebb fizethetésének tekintetéből, határán 200 
holdra dohány termelési engedélyt kér. Az orszá
gos pénzügyminisztériumnak adatik át. {Helyeslés) 

Abaujmegyei Csecs helységben" hét osztatlan 
s részben kiskorú testvérek, u. m. Pelegrin István, 
János, Anna, Mária, Borcsa, József, András, Marsó 
Pál abaujmegyei szepsi ügyvéd, jelenleg tornai 
törvényszéki elnök, és Korányi Károly kassai la
kos és ügyvéd által Sándor István elleni 216 
forint tőke behajtásánál kizsarolt 118 forint ügy
védi dij s perköltség, e mellett az elveszett. 217 ft. 
tőke s kamatai, s 33 ft. 95 kr. saját költségeik
nek ideszámítása miatt, nevezett ügyvédek s eset
leg társaik ellen a nyomozást elrendelni s őket 
megfenyíttetni kérik. Különös figyelembe vétel vé
gett az igazságügyminiszteriumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Temesmegyei Schöndorf községe ujabb fo
lyamodványának ügye feljebb már elintéztetvén, 
mellőzendő. (Helyeslés.) 

Perl Simon kassai lakos újabb folyamodásá
ban Lehoezky Lajos abaujmegyei esereháti szol
gabíró ellen már azelőtt vizsgálatot kérvén kikül
detni, most azt kéri, hogy egy idegen, más megye
beli által és jelenlétében történendő vizsgálat ren
deltessék. Az igazságügyminiszteriumhoz tétetik 
át. (Helyeslés.) 

A tokaji kincstári uradalomhoz tartozó Timár 
község az iránt folyamodik, hogy miután ott min
den telkes az uradalom részére egy öl fát vágni és 
azt saját erejéből az uradalom részére beszállítani 

1 is tartozott, a miért viszont nevezett úrbéreseknek 
az uradalmi erdőben faizásuk volt, de ez tőlök 
1864. év óta minden e részben tett kérésök elle
nére megtagadtatott, most 34 és Ys telek után 
1865-től kezdve az 1867. év végéig adassék ki. 
Az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

A Buda-Pesten lakó volt honvédtisztek két 
rendbeli emlékiratot nyújtottak be az elhunyt hon
védek özvegyei és árvái segélyezése, a rokkantak 
ellátása, a száműzöttek hazatérhetése és a munka
képeseknek alkalmazása érdekében. Miután ezen, 
az összes hazát érdeklő ügyben, már több képvi
selő által aláirt törvényjavaslat adatott be a kép
viselőházhoz, jelen emlékiratok tárgya, kapcsolat
ban a beadott törvényjavaslatokkal, fog a képvise
lőház által tárgyalás alá vétetni, s addig is az em
lékiratok a miniszterelnökséghez tétetnek át. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház a tárgyalást ma 
folytatni, vagy holnap ? (Ma ! Holnap ! Halljuk!) 
Azt hiszem, a még hátralevő kérvények közt érde
kes dolgok vannak, melyeket a jelen nem léve/ 
képviselő urak is hallani kívánnának: azért talán 
holnap lehetne a tárgyalást folytatni ? (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Csak arra kérném a t. elnök 
urat, hogy korábban méltóztassék az ülést össze
hívni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, oly körülmények 
jöttek ma közbe, hogy lehetetlen volt korábban 
összehívni; holnap azonban — ha úgy kívánják 
— 10 órakor jöhetünk össze. Két tárgya van a 
holnapi ülésnek: az egyik a központi bizottság je
lentésének tárgyalása, s ha a tisztelt ház beleegye
zik, ezzel lehet kezdeni az ülést, mert úgy sem sok 
időt igényel; {Helyeslés) azután következik a kér-
vényi bizottság folytatólagos jelentésének tágya-
lása. {Helyeslés) 

Még egy kérésem van. A nemzetiségi ügyben 
kiküldött nagy bizottság tagjait kérem, méltóztas
sanak ma délután 4 órakor itt az országházban 
tanácskozás végett megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 
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CXLVL OESZAGOS ULES 
1867. június 26-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Fakert község kérvénye haszonbér leszállítása, részben elengedése iránt; Gönezel Mihály és társa1 

18á9-ben vallott káraik pótlásaért; Piskó községé a pécsi káptalan elleni pöre megujithatáta iránt; a nemzetiségi albizottság javaslata. 
Interpellatió folytán kijelenti a kormány, hogy a legközelebbi ülésszak elején törvényjavaslatokat szándékozik előterjeszteni az erdélyi 
unió, a nemzetiségek, a zsidók s a honositás tárgyában, ugy szintén mielőbb az urbériséggel rokon kérdésekre nézve. A feketesárga lo
bogó iránt tett interpellatió fölött napirendre tér a ház. Az ö felsége megkoronázását, a kir. hitlevelet és esküt, az B felségének megaján
lott koronázási tiszteletdijat, a királyné ö felsége megkoronázását s neki is megajánlott koronázási dijat, végre a koronaőrök megvá
lasztását tárgyazó törvényjavaslatok tárgyaltatnak, elfogadtatnak s a főrendekhez átküldetnek. A kérvenyi bizottság jelentése alapján : 
Leítold Jánosné kérvénye, úgyszintén az ábrányi lakosoké az igazságügyi. Szentes városáé a belügy-, Burda Imréé, Duszeg Matildé, 
Hottoveez Józsefé az igazságügyi, a dorosmai s majsai lakosoké, Prépost Istváné, Vjeszt Andrásé, kövi lakosoké a belügy-, Kiss Já
nosé a honvédelmi, Luesics Józsefé s Reök Istváné a pénzügyminisztériumhoz utasittatik ; Jankovics Vinezeé mellőztetik ; Degen-
feld Adolf gfé a közlekedési, Kovák Andrásé s pölöske-sz.-mihályi lakosoké az igazságügyi, Mály Józsefé a vallási, a természettudo
mányi társulaté a belügyi, Csicsofalvy Jánosé az igazságügyi minisztériumhoz utasittatik ; több szentesi lakosé, valamint Oroszy Mik
lósé a levéltárba tétetik ; László Istváné, Halmai községé, Koross Mihályé, Szávics Döméé, Tisza-Varsány községé a belügy-, Örkény 
községé a vallási, Budaházy Andrásé az igazságügyi, Széles Annáé a belügyminisztériumhoz tétetik á t ; Szabó Józsefé méltányoltat-
ván, a kormány fölszólíttatik, hogy a vajdahmryadi vár megőrzése érdekében intézkedjék ; Drága-Bártfalva községé a pénzügy-, Föl
des nemes telkeseié, Iloneza községé, Varga Jánosé s társaié, Komáromy Ferencznéé az igazságügyi, a brassói keresk. és iparkamráé a 
közlekedési, Fabinyi Gyuláé az oktatási, Nagy Sámuelé a király személye körüli, Lovassy Jánosé, Roska Zsuzsánáé s testvéreié az igaz
ságügyi, Heiman Mihályé a belügyi, Skaliczer Vilmosé s társaié az igazságügyi, a kolozs-kalotai h. h. egyházmegyéé a vallási mi
nisztériumhoz utasittatik ; Jókai Móré s társaié, mint már teljesült, félretétetik ; Tolnay Jánosé a belügy-, ugyanannak egy másik kér
vénye, továbbá Zachcsák Rozáliáé s Drudják Zsuzsánáé, Jakus Sámuelé a nejéé különös ajánlattal az igazságügyi, Boros Gáboré, 
Kemény Lajosé az oktatási, Buják elöljáróságáé a belügy-, Móga testvéreké az igazságügyi, Hogl Ferenezé a pénzügy-, Zsupa köz
ségé a honvédelmi, Kozák Mihálynéé, Szabolcs községé a pénzügy-, Gvozsgyák Gáboré a belügy-, Portörő Jánosé a pénzügy-, Sztako-
vics Venczelnéé a belügy-, Benedikty Dánielé a pénzügy-, Ordas és Duna-Paiaj községeké, Halász Igiiáczé különös ajánlattal az igazság
ügyi, N.-Párdány községé az oktatási, Triebswetter községé a pénzügy-, Bor Istváné s több somogymegyei lakosé az igazságügyi, Wa-
genleitner Johannáé a belügyminisztériumhoz utasittatik. Az évi számadások megvizsgálásával a tavaly is működött számvizsgáló vá
lasztmány bizatik meg. Az elnök fölhatalmaztatik, hogy a szünetelés ideje alatt képviselők lemondását elfogadhassa s uj választások 
elrendelése iránt intézkedhessek. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef, Gorove István, Horvát Baldiztár, Lónyay Meny
hért, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 1/^ órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Csengery Imre 
jegyzi. Á múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
végett fölolvastatni. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő (ohassa a jú
nius 25-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
irományokat. 

Aradmegyei Fakert község folyamodik, hogy 
a kincstárból haszonbérbe kivett földekért járó 
haszonbér jövőre leszállíttassék, a múltra nézve 
pedig a tartozás, 23,471 ft. 15 kr. elengedtessék. 

Gönezel Mihály és társai, szepesrnegyei Re
mete községbeli lakosok, folyamodnak, hogy az 

1849. évben az osztrák és orosz hadseregek által 
tőlök lefoglalt fölszerelési anyagokért nekik kár
pótlás adassék. 

Mind a két folyamodás a kérvenyi bizottság
hoz tétetik át. 

Somssich Pál képviselő úr kivan szólani. 
Somss ich P á l : T .ház! Méltóztatott a t. ház 

az ülésszak elején a nemzetiségi ügyben egy vá
lasztmányt kiküldeni. Ezen választmány egy ki
sebb bizottságra bizta a véleményes javaslat elké
szítését. Ezen javaslat elkészülvén, tegnap terjesz
tetett a nagy bizottság elé. Miután e munkálat 
mind terjedelmére, mind fontosságára nézve olyan, 
hogy ahhoz egy olvasásra azonnal hozzá szólani 
nem lehet, kéri a választmány a t. házat, méltóz
tassék annak kinyomatását elrendelni, a t. ház 
böleseségére bízván, vajon azt csak annyi számban 
fogja-e kinyomatni, a mennyi az illető bizottsági 
tagokat megilleti, vagy oly számmal, hogy a há-
minden tagja kezébe juthasson,ugy, hogy az elnaz 
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polás alatt kinek-kinek legyen ideje azzal tökélete
sen megismerkedni, hogy annak idején hozzá szól
hasson. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Nagyon helyesnek 
tartom Somssich Pál képviselő úr indítványát, és 
azt is óhajtom, hogy az albizottság jelentése ne 
csak a bizottság tagjai, hanem a ház összes tagjai 
számára kinyomassák. 

Miután, mint a lapokból értesültem, az elna
polás küszöbén állunk, ehhez még azon óhajtáso
mat csatolom, mondaná ki a ház jegyzőkönyvileg, 
hogy az illető bizottság a nemzetiségi kérdésre 
vonatkozó törvényjavaslatot, mihelyest ismét össze
jövünk, azonnal terjeszsze eló', hogy az tűstént föl
tétethessék, mert e tárgy elintézése nem halaszt
ható. (Átalános helyeslés.) 

A másik, miről szólani akarok, tulajdonképen 
interpellatió. Méltóztatik tudni a t. ház, hogy ezen 
országgyűlésen egy nagyobb számú bizottság vá- j 
lasztatott az erdélyi unió keresztülvitelére szüksé- I 
ges törvényjavaslat kidolgozása végett. Ez azon 
időben választatott, midőn Magyarországnak fele
lős minisztériuma még nem volt. Az 1848-dik évi 
VII. törvény 4. czikke világosan azt mondja, hogy 
a felelős minisztériumnak szoros kötelességévé té
tetik — ez a törvény kifejezése — minden adato
kat megszerezni, és magát érintkezésbe tevén az 
erdélyi országgyűlés által kinevezett bizottsággal, 
e tárgyban a legközelebbi hongyülés elé kimerítő 
törvényjavaslatot terjeszteni. Ezen törvénynek 
vagy teljesedésbe kell mennie, vagy el kell töröl
tetnie. Én tehát interpellálom a minisztériumot, 
akarja és igérheti-e, hogy, legközelebbi összejöve
telünkig, a törvényben kiszabott ezen kötelessé
gének eleget, tehet ? és hogy a kérdéses törvény- | 
javaslatot a legközelebbi ülésszak megnyíltakor a | 
ház elé fogja-e terjeszteni, hogy az a nemzetiségi 
törvényjavaslattal együtt, vagy legalább mindjárt 
az után fölvétethessék'? 

Eötvös József b. vallási miniszter: A 
minisztérium nevében kijelentem, hogy a minisz
tériumnak csakugyan szándoka van ezen. az erdé
lyi uniót illető ügyben már a jövő ülésszak kez
detén kimeritő törvényjavaslatot terjeszteni a ház 
elé. U g y szintén a nemzetiségi kérdésre nézve is, 
melyre maga a minisztérium még ezen ülésszak 
alatt kivánt volna törvényjavaslatot a ház elé ter
jeszteni ; de meg akarta várni a ház által ez ügy
ben kiküldött bizottság munkálatát, mely még ed
dig nem adatott be. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: A második, a mire nézve a 
minisztériumot interpellálni szükségesnek tartom, 
consectariuma egy képviselő úr — hanem csalódom, 
Tisza Kálmán képviselő társam—interpellati ójának. 
Az iránt interpellálom ugyanis a minisztériumot, 
hogy a zsidók jogegyenlőségére nézve szándéko

zik-e a minisztérium még e szünidő alatt törvény
javaslatot készíteni, hogy összejövetelünk után 
tüstént felvehessük azt, ugy szintén az azzal mégis 
kapcsolatban levő honosítási törvényre nézve is ? 

Eötvös József b. vallási miniszter: Erre 
nézve, szintén a minisztérium nevében, kijelenthe
tem, hogy a minisztérium teljes kiterjedésében 
méltányolja ezen kérdés fontosságát, és átlátja ha-
laszthatlanságát; épen azért a jövő ülésszak kez
detén, azonnal az elnapolás után, kapcsolatban a 
honosítási törvénynyel, törvényjavaslatot fog a ház 
elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

Jóka i Mór: T. ház ! Baranyamegye Piskó 
helységének folyamodását van szerencsém a t. ház
nak benyújtani. 

E l n ö k : Ennélfogva a Somssich Pál képvi
selő úr által beadott jelentés ki fog nyomatni, *) 
és ha a t. ház kívánja, annyi példányban, a hány 
tagja van a háznak. (Helyeslés.) 

A Jókai Mór által beadott kérvény pedig a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Csanády Sándor: A 48-diki törvények 21-
dik czikkének érdekében kívánom a magas kor
mányt interpellálni, mely felszólításomat írásba 
foglalva van szerencsém beadni. 

Csengery Imre jegyző (dmssa Csanády 
Sándor interpellatió ját): „A 1847/8. XXI. törvény-
czikk rendeli, hogy a nemzeti szín és ország czi-
mere ősi jogaiba visszaállíttatik s hogy minden 
középületeknél s közintézeteknél, minden nyilvá
nos ünnepek alkalmával, a nemzeti lobogó és or
szág czimere használtassák. 

„Tekintve, hogy király és kormány a törvé
nyeket mind önmaga megtartani, mind mások ál
tal is megtartatni köteles; 

„tekintve, hogy a törvények rendeleteinek 
legparányibb részben meg nem tartása, nem tel
jesítése, törvények itánti tiszteletlenság, a közer
kölcsiség aláásása: 

„azon kérdést intézem a jelen magyarországi 
minisztériumhoz : nincs-e- a jelen minisztériumnak 
hatáskörén kivül a főn jelölt törvény rendeleteinek 
tiszteletet vívni ki az által, hogy az ország köz
épületein, mint ez például ős Buda várában az or
szágnak királyi lakosztályán is történt, az eddig 
törvény ellenére ott lobogtatott osztrák császársági 
sárgafekete zászló helyét Magyarországnak a tör
vény által rendelt nemzeti lobogója váltsa föl ? 

„és ha hatáskörén kivül nem esik a jelen mi
nisztériumnak a fonj elölt 1847/8. XXL törvény-
czikk rendeletét életbeléptetni: mikor szándéko
zik törvény szabta kötelességének megfelelni?* 

Elnök: Kivánja-e a t . ház, hogy az interpel-

J) Lásd az Irományok 13 3-dik számát. 
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latio közöltessék a minisztériummal ? (Már közölve 
van !) 

Deák F e r e n c z : T.ház! Nem tudom, kiván-
ja-e a minisztérium, hogy ez interpeliátió vele kö
zöltessék és fog-e arra feleim ? Hanem mikor a 
minisztérium valamely interpellátióra felel, mely 
itt előterjesztetik és fölolvastatik, azért felel, és 
azért köteles felelni, mert az interpeliátió érdemét 
a ház is osztja: a jelen esetben pedig kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy nem osztom az interpelláló 
úr nézetét, különösen arra nézve, hogy a kir. pa
lotának legmagasabb pontján sárgafekete zászló 
ne lenghessen, mert a feketesárga zászló— a meny
nyire tudom — a császári háznak családi ezimere, 
az ily családi czimer pedig sehol sincs kizárva, 
hol a fejedelem tartózkodik. 

E tekintetben hivatkozhatom a históriára. 
Méltóztassanak megnézni, hogy egyebet ne emiit-
sek, a Nagy Lajos király korában készült codex 
pictust, melynek eredetije a bécsi császári könyv
tárban őriztetik: ott több helyen fordul elő Ma
gyarország ezimere Magyarország pajzsával, és 
ugyanazon czimeren láthatni az uralkodóháznak, 
az Anjou-háznak czimerét, a liliomot is, úgy hogy I 
több helyütt az egyik oldalon a négy folyó, a má
sik pajzson egyik helyen a kettős kereszt, a másik 
helyen a liliom van. Ezt akárkinek megmutatha
tom. Emlékezzenek vissza régi oklevelekre, régi 
festményekre és régi pénzekre, például Mátyás ki
rály idejéből, melyeken ott van a holló, mely nem 
Magyarország ezimere, hanem Mátyás családi ezi
mere volt. 

Abban tehát legkevesebb jogsértést sem lá
tok, ha a házi gazda a maga családi czimerét is ki
téteti a háza fölé ; az pedig kétséget nem szenved, 
hogy a budai palotában a király a házi gazda. 
(Élénk helyeslés a középen.) 

Madarász Józse f : T. ház! Nincs szándé
komban Pest belvárosa eló'ttem szólott képviselő
j é t követni a részben, hogy a tárgyra nézve mond- I 
jani ki magán véleményemet; tisztán csak az ál- I 
tála fölhozott indokra nézve akarom ellenészrevé
telemet megtenni, miszerint azt volt szives állítani, 
hogy ha a minisztérium interpelláltatik, már ma
gának a minisztériumnak erre való felelete maga- ! 
val hozná azt, hogy a ház is osztja az interpellá-
tióban foglalt elvet. Én e részben nem tarthatok 
előttem szóló úrral, és kérem a t . házat, méltóztas- [ 
sék ez értelemban venni fölszólalásomat, hogy 
igen is, midőn az interpeliátió megtörténik, a ház- I 
nak joga és önmaga iránti kötelessége azt hozza 
magával, hogy arra ne a ház, és a házból bár
melyik képviselő, de önmaga a minisztérium nyi
latkozzék : akár azon perezben, akár, mikor neki 
tetszik, hogy az interpellátióra szükségesnek tartja-e 
a feleletet, vagy nem ? és midőn az, a minisztérium 

bármely tagja részéről, megtétetik, akkor követ
kezik a ház határozata és joga, kimondani, meg
elégszik-e a minisztérium feleletével, vagy n e m ? 
és ha a ház a minisztériumnak netalán elutasító fe
leletével nem elégszik meg, akkor igenis osztom 
Pest belvárosa előttem szólott érdemes képviselő
jének abbeli nézetét, hogy ilyenkor már a ház 
kényszerítheti a minisztériumot érdemleges fele
letre, s ekkor áll elő azon eset, hogy az interpellá-
tiónak elvét osztja a ház. Tehát összevonom véle
ményemet, miszerint nem követem Pest belvárosa 
követiét abban, hogye részben érdemleges tárgya
lás iránt mondjak véleményt; de részemről arra 
kérem önöket, uraim, mindnyájokat, hogy a mi
niszterek feleletre vagyis kérdőre vonásában le
gyenek szivesek a tudomásom szerint minden al
kotmányos országban divó parlamentalis szo
kást megtartani, hogy igenis, bármikor interpel
iátió adatik be, arra ne a képviselőház bármelyik 
•— legyen bár a legérdemesebb — tagja feleljen 
a minisztérium helyett, hanem önmaga a minisz
térium bármely tagja, és akkor határozzon a ház. 
(Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza K á l m á n : É n t . ház, nem ezen kér
déshez akarok tüzetesebben szólni, csak röviden 
annyit jegyzek meg, hogy e tekintetben magam ré
széről én is azon nézetben vagyok, melyet eló'ttem 
szóló elmondott. 

Én most annak kapcsolatában, mit Pest bel
városa érdemes képviselője felhozott, még egy, 
ugyancsak általam régebben tett interpeliátió iránt 
akarom a minisztériumot megkérdezni. Pest belvá
rosa érdemes képviselője interpellálta a miniszté
riumot a zsidóügyben is, nem ugyan azon alak
ban, a mint én interpelláltam volt; de azt most 
nem folytatom, hanem azon kérdést bátorkodom 
intézni a minisztériumhoz, hogy az úrbériséggel 
rokon természetű birtokviszonyok és a hűbériség 
maradványainak a mindenkor mellé kötött fölté
telek melletti megszüntetése irányában van-e szán
déka a minisztériumnak minél előbb törvényjavas
latot készíteni'? mert miután különben is már a co-
dificatióba bele mentünk, az igazságügyminiszter 
úr pedig egy nagyszerű munkálatot készített: nem 
gondolom, hogy ezen fontos és lényeges kérdés 
hosszasan halasztható lenne. (Helyeslés.) 

H o r v á t Bo ld izsár i gazságügymin i sz 
t e r : T. ház! Ezen interpellátióra már múlt alka
lommal volt szerencsém válaszolni, hogy a mi
nisztérium mindenesetre kötelességének tartja ezen 
úrbéri tárgyakra vonatkozólag is annak idején 
törvényjavaslatot tenni le a ház asztalára. Azon
ban engedje meg a t. ház, hogy a minisztérium 
föntarthassa magának a kérdések megoldásának 
logikai egymásutánját meghatározni, mert a mi
nisztérium annyi teendővel van elhalmozva, hogy 
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mindannyi kérdést, melyek megoldásra várnak, 
egyszerre fölkarolni nem képes. 

Az úrbéri maradványok megszüntetése két
ségen kivül egyike a legkorszerűbb, a legsürgő
sebb föladatoknak, és a minisztérium mindenesetre 
szem előtt fogja tartani azt, hogy mihelyt az idő 
engedi, s a minisztérium saját szervezetének mun
káját befejezheti, e kérdés megoldását azonnal 
munkába vegye, s nem a minisztériumon fog múlni, 
hogy e kérdés mielőbb elintézhessék. 

Ismétlem, a mit már a múltkor volt szerencsém 
kijelenteni: hogy a hűbéri viszonyok maradvá
nyainak egy részére nézve a minisztérium min
denesetre még ez ülésszak folyama alatt akar 
javaslatot a ház^elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Átmegyünk a mai napirendre: a 
minisztérium által előterjesztett és az osztályok 
által tárgyalt törvényjavaslatok fölötti tárgyalásra. 
(Fölkiáltósok: Mi az interpellatióra a határozat?) A 
minisztérium annak idejében felelni fog. (Ellen
mondások a középen. Fölkiáltás k: A felelet már 
megvolt'.) 

Horvát Boldizsár igazságügymini sz 
t e r : Ha a t. ház Csanády képviselő úr interpella-
tiójára egyszerűen a napirendre tér át, ez ellen 
semmi kifogásom; ha azonban végzésül azt mél
tóztatnának kivánni, hogy a minisztérium erre 
később fog válaszolni, föntartom magamnak, hogy 
már most nyílatkozhassam. (Fölkiáltások a középen : 
Napirendre!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A beadott miniszteri 
törvényjavaslatokra van szerencsém a központi 
bizottság véleményét fölolvasni. (Olvassa a- ö fel
sége megkoronáztat ácsáról szóló tör cén: javadat iránt 
a központi bizottság jelentését.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Itt az mondatik, 
hogy a központi bizottság ezt kívánja a törvény
ben megemlittetni: „a következő törvényczikkben 
foglalt kegyelmes hitlevele kiadása és alább szin
tén beigtatott koronázási esküje" stb. Kérem, ez 
azt az eszmét tökéletesen ki nem fejezi, hogy a 
hitlevélnek is be kell czikkelyeztetni; pedig ennek 
is be kell czikkelyeztetni. A hitlevél már ki van 
adva; de arról a ház még nem rendelkezett, hogy 
beczikkelyeztessék. {Közbeszólások: Alább van ki
fejtve ! Tessék először az egészet fölolvasni!) 

E l n ö k : A ház szabályai s a bevett szokások 
szerint először az egészet kell fölolvasni, s erre 
szavazni, ugy következik a részletes fölolvasás és 
erre a szavazás. (Helyeslés.) 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa tovább a köz
ponti bizottság jelentését: az ö felségének ajánlott 
koronázási tisztdetdijról, az ö felségének a királyné
nak szintén megajánlott koronázási ajándékról, és a 
koronaörök megválasztásáról készi'ett törvényjavasla
tok tárgyában.) 

KÉPVISELŐ H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

Vadnay Lajos: T. ház!... 
Horváth Lajos jegyző: Majd későbben 

méltóztassék hozzászólani, a midőn részletesen 
fog tárgy altatni. (Helyeslés. Olvassa az ö felsége 
megkoronázásáról szóló törvényjavaslatot.) 

BÓníS S á m u e l : T . ház! Én részemről az 
ellen nem teszek észrevételt, hogy a koronáról 
V-dik Ferdinánd ünnepélyesen lemondott; hanem 
a hol az említtetik, hogy ezen lemondását ünne
pélyesen tudatta, azt kívánom, hogy ezen „ünne
pélyesen" szó kihagyassék: mert ha az áll ott a 
szerkezetben, midőn az ország rendéi az abdica-
tio és közlése ellen óvást tettek, épen azért tettek 
óvást, mert az szokott ünnepélyességgel nem kö
zöltetett az országgal. Annak tehát ki kell maradni. 

Horváth Lajos jegyző: T. ház! Azt vélem, 
a szabályok szerint először arról lehet szó, hogy 
ezen szerkezetet részletes vita alapjául elfogadja-e 

| a ház, vagy nem? Azután át fogunk térni a rész
letekre. 

Bónis S á m u e l : Azt gondoltam, már a rész-
! letes tárgyaláson vagyunk. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Köteles vagyok meg
jegyezni, hogy a közjxmti bizottságnak átalános-
ságban észrevétele annyiban nincs/hogy átalános-

, ságbari és elvileg elfogadja a törvényjavaslatokat: 
I a részletekre pedig megteszem a központi bizott

ság észrevételeit. 
E l n ö k : A központi bizottság jelentését az 

i 1-ső t. czikkre nézve átalánosságban a részletes 
vita alapjául elfogadja-e a t, ház, vagy nem? (El
fogadjuk!) Következik a részletes tárgyalás. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a főimet.) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A fölzetre nézve a 

központi bizottságnak az a véleménye, hogy e szó 
után „Magyarország" tétessék: „és társországai." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez a szó: „társországai" 
hozzá lesz téve. 

Horváth Lajos jegyző (oh •ássa a t. czikk 
szövegét.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 12-ik sorban „Magyarország- és társországaiban" 
rövidítést stylaris tekintetből nem helyesli. ha
nem úgy kívánja kitenni: „Magyarországban és 
társországaiban." (H lyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Most ismétlem azon észre-
I vételemet, hogy a másodszor említett: „ünnepé-
' lyesen közöltetett az országgal" hagyassék ki a 
I törvényczikkből, mert törvényczikkben olyasmi 

nem állhat, a mi nem történt meg; ünnepélyesen 
pedig nem közöltetett az országgal a lemondás; 
hisz az ország a közlés ellen óvást is tett. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző: Az én véleményem 
szerint ez már eldöntött tárgy. Itt nem először 
fordul elő e kifejezés, hanem a már elfogadott és 

40 
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aláirt hitlevélben is bennefoglaltatnak e szavak; 
az állt . i. benne, hogy ő felsége Ferdinánd ausztriai 
császár országai koronáiról ünnepélyesen lemon
dott, utána pedig: „miután továbbá fenséges csá
szári és királyi fóherczeg Ferencz Károly stb. arról 
lett lemondását ugyanazon alkalommal hasonló 
ünnepélyességgel nyilvánította" stb. Ugyané sza
vak foglaltatnak a már elfogadott hitlevélben. 
Véleményem szerint ha ott ben maradhatnak, itt is 
meg kell maradniok. 

Tisza L á s z l ó : Nézetem szerint Csengery 
Imre képviselőtársunk nem értette tán tökéletesen 
Bónis képviselőtársunk nézetét. Bónis fölszólalása 
nem arra vonatkozott, hogy V. Ferdinánd ő fge 
és Ferencz Károly ő fensége nem mondottak volna j 
le ünnepélyesen s ne nyilvánították volna lemon- j 
dásukat ünnepélyesen, amint a diplomában benne ; 
van ; hanem arra vonatkozott, hogy nem közölte- j 
tett ünnepélyesen a képviselőházzal. Ennek a 
diplomában nyoma nincs: igen helyes tehát, hogy j 
a törvényjavaslatban se legyen nyoma. 

Dapsy Vilmos: A mit Bónis úr mondott, 
igen helyes volna, ha benne volna a szerkezetben, 
hogy ünnepélyesen közöltetett az országgyűlés
sel a lemondás; de minthogy ezen kifejezés benne 
nem foglaltatik, nem szükséges e tekintetben ész
revételt tenni. 

Nyáry P á l : Valóban saját magunkkal jö
vünk ellenkezésbe, ha a szerkezetben ezen szót: 
„ünnepélyes" benne hagyjuk. Mindenki tudja, 
hogy ünnepélyes csak az lehet, a mi egyszersmind 
törvényes. A magyar országgyűlés ő felsége V. 
Ferdinánd lemondását Magyarország trónjáról az 
1861-iki föliratok bizonyítása szerint törvényes
nek el nem ismerte, és azt kívánta, hogy azon le
mondási okiratok a magyar országgyűléssel közöl
tessenek. Ezt tagadni, gondolom, senki sem fogja. 
Most, midőn ez ismét kérdésbe jött, maga az ország
gyűlés szükségesnek tartotta, hogy erre vonatko
zólag törvény alkottassák. Azon törvény megal
kottatott és szentesittetett is. Midőn tehát kijelen
tette az országgyűlés, hogy a lemondás nem volt 
törvényes módon közölve az ország gyűlésével, 
akkor azt sem tudhatta, hogy ünnepélyesen tör
tént-e az, vagy nem; és ezt azért sem tudhatta, 
mert nem is tartozott hozzá. Hogy ő felsége V. 
Ferdinánd, mint osztrák császár, az ausztriai csá
szárságról lemondott, és hogy ez ünnepélyes alak
ban történt-e, az, ugy gondolom, ránk nem tarto
zik ; de, hogy mint Magyarország királya nem 
mondott le törvényesen és igy ünnepélyesen, az 
tény. Ennélfogva, azt hiszem, semmivel sem jövünk 
ellenkezésbe, sőt miután a törvény, mely ide vo
natkozik, meg is alkottatott, már a logikai követ
kezetesség is követeli, hogy elégedjünk meg azon 
tény nyel, hogy lemondott, és hagyjuk el az „ün

nepélyes" szót. (Helyeslés a bal oldalon. Ellenmon
dás a középen.) 

Deák Ferencz : Ne akadjunk fön ezen szón: 
„ünnepélyes;" hiszen ez az inaugurale diplomá
ban is benne foglaltatik ; ezt pedig maga az ország
gyűlés állapitotta meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k í Méltóztatnak megtartani ezen szót: 
„ünnepélyes?" (Fölkiáltások: Szavazzunk!) Tehát 
méltóztassanak azok, kik az „ünnepélyes" szót 
meg kívánják hagyni, fölkelni. (Megtörténik.) A 
többség azt meg kivánja tartani. 

Zichy Anta l e lőadó: Méltóztassanak a köz
ponti bizottság által ajánlott és általam előadott, 
a 12-dik sorban foglalt kitételre vonatkozólag ha
tározni. {Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kitétel tehát igy fog hangzani: 
„Magyarországban és társországaiban." 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
továbbá e szó u tán: „urakat* a hitlevélnek a tör
vénykönyvbe igtatását szintén szükségesnek tartja 
megemlíteni, ilyformán: „urakat, a következő 
törvényczikkben foglalt kegyelmes hitlevele ki
adása és alább sziutén beigtatott koronázási esküje" 
stb. (bölkiáltások: Elfogadjuk !j 

E l n ö k : Tehát ezen módositás elfogadtatik. 
Most az elfogadott szerkezet fog fölolvastatni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a most fölolvasott és 
mind átalánosságban, mind részletenkint tárgyalt 
szerkezetet elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
e törvényjavaslat elfogadtatott. l) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ennek kapcsában föl
merült azon kérdés, hogy a koronázási hitlevélnek, 
mely már készen van, külön törvényczikkbe kell 
foglaltatnia. Ennek fölzete és bevezetése hiányzik. 
Ennélfogva a központi bizottság a régi törvénye
ket, a melyek hasonló tárgyúak, mintául véve, a 
következő szerkezetet indítványozza fölzetnek: 
„Az ő királyi felsége által, szerencsés fölavattatása 
és megkoronáztatása előtt, az ország részére ki
adott kir. hitlevél, és koronáztatásakor letett kirá
lyi eskü az ország törvényei közé igtattatnak." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Ennélfogva a szerkezet elfogadtatik. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ugyané szavak az 
illető törvényczikk bevezetésében ismételtetnének 
e hozzáadással: „melyeknek tartalma a következő.u 

Aztán következnék a diploma és az eskü. (Helyeslés) 
E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a központi bi

zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatik. 2) 

' ) Lásd az Irományok 128-dik számát. 
l) Lásd az Irományok 129-dik számát. 
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Horváth Lajos jegyző (oh ássa a következő 
fölzetü törvényjavaslatot: „A koronázott királyi fel
ségnek díj ajúnltaíik.u) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen törvényjavaslatot átalánosságban elfogadja. 

Elnök:"Méltóztatik a t. ház a felolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a fölolvasott törvényjavaslat 
átalánosságban elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat fölzetét) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A fölzetre nézve azon 
észrevétele van a központi bizottságnak, hogy „dij" 
helyett „tiszteletdíj" tétessék • tehát így lenne: „A 
koronázott kir. felségnek tiszteletdíj ajánltatik." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat szövegét.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Az utolsó sorban ezen 
szó helyett: „fogadandja," a központi bizottság 
ezen szót ajánlja: „fogadja." (Elfogadjuk!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? [Elfogad
juk !) Elfogadtatik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az átalánosságban és 
részletenkint tárgyalt és most fölolvasott törvény
javaslatot, elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatik. 5) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az Erzsébet 
királyné megkoronázására és koronázási ajándék Wa 
vonatkozó törvényjavaslat >t.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság. 
föntartva magának a részletekre teendő lényeges 
módosításokat, e törvényjavaslatot átalánosságban 
elfogadja. 

E l n ö k : Méltóztatnak átalánosságban elfo
gadni e törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk!) Követ
kezik a pontonkinti tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét.) 

Zichy Antal előadó: A fölzetét a központi 
bizottság, az 1792. IV. t. ezikket véve mintául, a 
szerint indítványozza igy módosíttatni: „Felséges 
Erzsébet királyné megkoronáztatván, részére tisz
teletdíj ajánltatik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

következő módosításokat ajánl. A 3-dik sorban: 
„koronáztatásának" helyett „megkoronáztatásá-
nak." (Helyeslés.) A 4-dik sorban: „irántai mély 

2) Lásd az Irományok 130-dik számát. 
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hódolat ukat" helyett: „mély hódolatukat iránta." 
(Tl< lyeslés.) Az 5-dik sortól végig a magas közben
járás eszméjét a központi bizottság mellőzendőnek 
tartja, és a helyett a következő szerkezetet, mint 
a korábbi t. ez. szövegével is megegyezőt, tartaná 
helyesebbnek : „ajánlanak, remélvén, hogy azt ő 
felsége, a magyar nemzet iránt tanúsított legke
gyelmesebb hajlamánál fogva, szokott kegyessé
gével fogadja." (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az elfogadott 

törvényjav %s latot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak az átalánosan és pon-

tonkínt tárgyalt és most fölolvasott törvényjavas
latot elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik.]) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az ország 
szent koronája őreinek megválasztásáról szóló törvény
javaslatot) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e törvényjavaslatot is, föntartva a szerkezetben 
teendő módosításokat, átalánosságban elfogadja. 

Elnök: Méltóztatnak ezen törvényjavaslatot 
átalánosságban elfogadni ? (Elfogadjuk !) 

Horváth Lajos jegyző (oh >ssa a törvény
javaslat fölz- tét). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság
nak a fölzetre nincs észrevétele. (Maradjon!) 

Elnök : A fokét változatlanul marad. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

következő módosításokat ajánl. Az első szakaszban 
a 13-dik sorban, „az ország rendéi és képviselői" 
helyett „az ország főrendéi és képviselői." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A szerkezet e szerint fog kiiga-
zittatni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Innét a 7-dik sorban: 
„választották el" helyett „választották meg." (He
lyeslés. ) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfo
gadjuk !) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Az ugyané sorban 
előforduló záradékot: „s illetőleg erősítették meg" 
kihagyatni kívánja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) 

Zichy A n t a l e lőadó : Nyomban utána: 
„koronaőrükül" helyett „koronaőrökké." (He
ly eslés.j 

Vadnay Lajos: Azt hiszem, t. ház, hogy a 
központi bizottság bizonyosan azért akarta a „ko 
ronaőrökül" rósz kifejezést mellőztetni, mert job
bal kívánta fölcserélni; de e kitétel: „korona-

l) Lásd az Irományok 131-dik számát. 
40* 
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őrökké" itt nem helyes, mert destinálni korona- J 
őrökké lehet, de az átalakító raggal azzá tenni j 
nem lehet. Például szolgabiróvá választhatok va- J 
lakit; de kérdés, hogy azután csakugyan szolga
bíró lesz-e? í g y tehát roszul van mondva „korona
őrökké;* hanemigykel l tenni: „koronaőröknek." 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Bocsánatot kérek, de 
akkor azt sem lehetne mondani: „királylyá avat
tatott," hanem „királynak avattatott föl." 

E l n ö k : Méltóztatnak-e a központi bizottság, 
vagy Vadnay képviselő úr mődosítványát el
fogadni? (Vadnayét!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Végre az utolsó sza
kasznak új szerkezetét ajánlja a központi bizott
ság, nevezetesen i g y : „Fönemlitett Nyáry Antal 
b., a koronához tartozó kulcsokat átadván, e te
kintetben a felelősség terhe alól fölmentetik." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szakasz átala
kíttatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat (If'ogadott szerkezetét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a végső szerkezetet el
fogadni ? (El.') Ennélfogva marad a szerkezet.l) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Magától értetik, hogy 
most már nem törvényjavaslat, hanem törvény-
czikk.. 

E l n ö k : U g y vagyok értesülve, t. ház, hogy 
a m. főrendek d. u. 5 órakor fognak ülésttartani; 
ennélfogva még ezen ülés alatt az ezen tárgyra 
vonatkozó jegyzökönyvet Horváth Lajos jegyző 
úr el fogja készitni, hogy d. u. 5 órakor Dimitrie-
vics jegyző úr az elfogadott t. czikkeket am. főren
dekhez átvihesse. 

Most Miske b . képviselő úr fog tenni jelentést 
a kérvényi bizottság részéről. 

Miske I m r e b. e l ő a d ó : A kérvényi bizott
ság' az alább elősorolt, a t. képviselőház elnöksége 
által neki tárgyalásra kiadott kérvények tárgya
lását megkezdvén, miután egy alkalommal kéte
lyek támadtak némely kérvényeknek melyik mi
nisztériumhoz leendő átadására nézve : szükséges
nek találja a ház elé azon in ditvány terjeszteni, 
hogy a minisztérium szólittassék föl azon rendnek 
közlésére a képviselőházzal, illetőleg a kérvényi 
bizottsággal, a mely rend a különbözőnemű tár
gyaknak és ügyeknek az egyes miniszterek osz
tályaihoz való tartozására és soroztatására nézve 
meg van állapítva. (Helyeslés.) 

Most lesz szerencsém a bizottságnak az egyes 
kérvényekre vonatkozó javaslatait előterjeszteni. 

Veszprémmegyében Vöröstőn lakó Leitold 
Jánosné, mint első férjétől származott leánya Noi 
Ilona természetes és törvényes gyámjának kérelme, 

l) Lásd az Irományok 182-dik számát. 

melyben Noi János hagyatéki tárgyalása Zalame
gye árvaszéke általi késleltetése miatt panaszkodik 
s az illetők hanyag eljárása miatt kérdőre vona
tását kéri : az igazságügyminiszteriumhoz átteen-
dőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyei budai-ábrányi lakosok kér
vénye, melyben még most is fönálló s az illető 
földes uraság által követelt szolgalmányokról pa
naszkodván, ezek alóli fölmentésöket, vagy azok 
megváltási árának törvény általi meghatározását 
kérik : az igazságügyminiszteriumhoz átteendő-
nek véleményeztetik. (Hdyeslés.) 

Csongrádmegyei Szentes városának kérelme, 
melyben a Károlyi grófi családdal kötött örökvált
sági és birtokszerzési szerződésnél fogva az úrbéri 
kárpótlást kamatjaival együtt a városnak kiadat
ni kéri, az 1847/8. XII . t. ez. 9. §. azon rendelete 
értelmében, hogy a már azelőtt kötött ̂ úrbéri örök
váltsági szerződésekre nézve a törvény alapján, 
a körülményekhez képest igazság s méltányos
ság szerinti elintézéssel a minisztérium bizatik meg : 

| a belügyminisztériumhoz átteendőnek véleményez-
I tetik. (Helyeslés.) 

Körmöczvárosi Burda Imre s érdektársai 
kérelme, melyben boldogult atyjok Burda Károly 
utáni hagyatékuknak tárgyalását, mely Harasz-
lem Antal városi árvaatya sikkasztásai miatt fél
benszakadt, mihamarább bevégeztetni kérik; ugy 
szintén 

Körmöcz városában lakó Duszeg Matild ha
sonló kérelme, melyben ezen Haraszlem Antal sik
kasztásaiból őreá s érdektársaira mint árvákra 
háramlott károk megtérítésének elrendelését kéri : 
az igazságügyminiszteriumhoz utasitandónak véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Hottovecz József, tótországi szentgyurogi la
kos kérelme, melyben Somogyi Ferencz katona
tiszt elleni követelésének Vajda-Hunyadon biró b. 
Bánffy Zsigmondnál, kinek birtokára Somogyi Fe
rencz öröksége be van táblázva, behajtásáért ese
dezik: a folyamodáshoz csatolt ügyvédi költségve
tésből kiderülvén, hogy ezen ügy a kolozsvári tör
vényszék előtt peres úton tárgyalva lett, vagy még 
tárgyaltatik, az igazságügyminiszteriumhoz átté
tetni ja valtatik. (Helyeslés.) 

Szombathy József dr. a kiskundorozsmai s 
majsai lakosok, és a tinójárási pusztát a belga 
banktól vevők nevében tett kérelme, melyben a 
vétel akalmával megcsalatásuk s ellenök elköve
tett uzsoráskodás miatt panaszkodva, egyszersmind 
valamely inségi alapból kenyérre való kölcsön
pénzt s tavaszi vetőmagot kér a koldusbotra jutott 
lakosoknak kiadatni: az inségügyi intézkedés a 
belügyminisztériumhoz tartozván, oda áttétetni ja-
valtatik. (Helyeslés.) 
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Prépost István, a „Debreczeni Közlöny" volt 
szerkesztőjének kérelme, melyben cselédjavitó egy
letnek Pesten fölállithatását, s igy az egyleti köz
lönynek itteni kiadhatását kéri engedélyeztetni: 
a sajtóügy a törvény értelmében a belügyi minisz
tériumhoz tartozván, oda átteendőnek véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Vjeszt András, N. Ró'cze városa főbírája, a 
tanács és község nevében Stefancsok Károly vá
rosi jegyzőnek elfogatását panaszló s annak sza
badon bocsáttatását kérelmező folyamodása, s ez
zel kapcsolatban álló kérelme gömörmegyei Kövi 
helységének, melyben ott orosz fondorkodások 
vádja alatt történt több elfogatásról panaszkodva, 
az illető egyének szabadon bocsáttatását kérik; köz-
csendháboritási vád forogván fön, a belügyminisz
tériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Kiss János volt honvédtiszt kérelme, mely
ben magának vagy havi, vagy évi fizetést kér 
adatni: a honvédelmi minisztériumhoz átteendő
nek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

N.-Becskereken lakó Lucsies József abbeli 
panasza, hogy bizonyos sószállitásból eredő köve
telés az illető pénzügyi közeg által minden to
vábbi perlekedés nélkül katonai executió útján 
megvétetni szándékoltatott: az országos pénzügyi 
miniszseriumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Reök István, mint munkácsi Lieb Mátyás 
nagybátyjának kérelme, melyben Lieb Mátyás és 
testvérei néhai atyjok Lieb Mihály sóperceptornak 
a miskolczi pénzügyi igazgatóság által visszatar
tott 600 ftnyi cautióját az árvák részére kiadatni 
kéri : az országos pénzügyi minisztériumhoz átte
endőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

G-alabácson, Nógrádmegyében lakó Janko-
vics Vincze kérelmét, melyben három, részint Kal
már István, részint Jankovics Mária ellen folyta
tott s mind a nógrádmegyei tszéken, mind a kir. 
curián is megfordult pereit országgyülésileg revi-
sió alá vétetni kér i : az ügy a törvényhozás köré
hez nem tartozván, és az illető perek a folyamodó 
saját elismerése szerint már a kir. euria által is 
el levén itélve, egyszerűen elutasitan dóriak véli a 
bizottság. (Helyeslés.) 

Degenfeld Adolf gfhak a vágvölgyi vasúti 
társulat nevében beadott kérelme, melyben e vas
útnak országgyűlési pártolását kéri, a közleke
dési minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (He
lyeslés.) 

Nóvák András ormándlaki zalamegyei lakos
nak s érdektársainak kérelme, melyben Micskey 
András csalásai megvizsgálásával Vasmegye tszé-
két megbízni kéri, valamint más pölöske-szent-mi-
hályi lakosoknak szintén ezen Micskey András csa
lásai miatt panaszt emelő kérelme intézkedés vé

gett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni javal
tatik. (Helyeslés.) 

Mély József kérelme, melyben a Széchenyi 
és Kolonichféle alapítványoknak országos bizott
ság általi kezeltetését kéri, a vallási és közokta
tási minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Stoczek Józsefnek, mint a természettudomá
nyi társulat elnökének, Thán Károlynak, mint al
elnökének , s Kátay Gábornak, mint titkárának 
kérelme, melyben az egyletet országgyülésileg 
pártoltatni s országos segedelmezéssel ellátni ké
rik, a belügyi minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Hdyeslés.) 

Csicsofalvy János pesti lakos abbeli kérelme, 
hogy a pesti terézvárosi sommás bíróság megvesz
tegetésért megbüntettessék, egyszersmind az igaz
ságszolgálati teremben gyülekező illetéktelen mun
kakerülő népség onnan eltávolíttassák, az igaz-
ságügyminiszteriumhoz átteendőnek javaltatik. 
(Helyeslés.) 

Több szentesvárosi választó részéről ezen 
város által választott képviselő Oroszy Miklós el
len Pestről hosszabb távolléte miatt beadott folya
modás, úgyszintén a később Farkas Lajos szen
tesi ügyvéd által beadott, ugyancsak a föntebbi 
kérvényhez hozzájáruló nyilatkozat, valamint Oro
szy Miklós ellennyilatatkozata, Oroszy Miklós 
ezen folyamodások s nyilatkozatok beadása óta 
képviselői állásáról lemondván, megszűntéknek 
tekinthetők s a levéltárba teendők. (Helyeslés.) 

Seregélyesen Fehérmegyében lakó Usdiki-
varsányi László István folyamodása, melyben a 
fehérmegyei tiszti széknek a folyamodások fogal
mazását megszorító végzése megsemmisítését, a fo
lyamodásában bővebben körülirt jogi cselekmé
nyeknek mindenkire kiterjesztését, s egy ügynöki 
közvetítő iroda nyithatásának engedélyezését kéri, 
a belügyminisztériumhoz átteendőnek javaltatik. 
(Helyeslés.) 

Hevesmegyei Halmai község úrbéres telkes 
gazdáinak kérelme, melyben a fölösleg földjeik 
megváltási árában állítólag szerződés ellenében kö
vetelt kamatfizetéstől magokat föl mentetni kérik, a 
belügyminisztériumhoz átteendőnek véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Koross Mihály érd. fajszi lelkész kérelme, 
melyben a fajsziak nevében a faddi birtokosság 
által gyakorlott révjog ellen panaszt téve, a faj-
sziakat országgyülésileg pártoltatni kéri, a bel
ügyminisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Nagy Becskereken lakó Szávics Döme kérel
me, melyben Torontálmegye főispánja ellen a fő
szolgabíróságból elmozdításáért s ugyanazon me
gye alispánja Barács ellen több állítólagos hivatali 
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viszaélésekért panaszt emel, a belügyminisztéri
umhoz átteendőnek javaltatik. [Helyeslés.) 

Heves-szolnokmegyei Tisza-Varsány közsé
gének kérelme, melyben az ezen községhez tar- j 
tozó puszta-jenői szőlőket nem Jász-Alsó-Szent-
Györgyhöz, hanem saját határához s illetőleg He
ves- és K. Szolnokmegyéhez kéri csatoltatni, a 
belügyiminiszteriumhoz áttétetni javaltatik. (He
lyeslés.) 

Örkény helységének kérelme, melyben az 
ottani róna. kathol. lelkészt. Selmeczy Edét illetlen 
s a közerkölcsiségre károsan ható tetteiért elmozdit-
tatni kéri, a vallási és közoktatási minisztériumhoz, 
figyelembe vétel és a szükségeshez képesti intéz
kedés végett, átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Budaházy Andor kérelme, malyben magát 
a kiskorúság alól, így Zemplén- és Ungmegyében 
levő birtokát a gondnokság alól fölmentetni kéri, 
az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni javaltatik. 
{Helyeslés.) 

Széles Anna takácsi lakos folyamodása, 
melyben a pápai tébolydában léte alatt elhordott 
ingóságai visszaadására vejét Száray Józsefet kö
telezni kéri, a belügyminisztei'iumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Dr, Szabó József erdélyi múzeumi alelnöknek, 
és Finály Henrik ugyanezen egylet titkárának ké
relme tárgyában, melyben Vajda-Hunyad várát 
a vág pusztulástól megmenteni, és ugyané czélból 
azt a kir. kincstár kézéből a nemzet részére átvé
tetni kérik: a bizottság, tekintve, hogy a fenebbi 
vár hazánk történelmi emlékeinek egyike, a mi
nisztériumot annak megőrzése iránti intézkedésre 
javalja fölszólittatni. [Helyeslés.) 

Beregm egyei Drága-Bártfalva községének ké
relme, melyben magát az ottani sóforrások sza
bad használatába viszahelyeztetni kéri, a pénzügy
minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (He
lyeslés.) 

Szabolcsmegyei Földes községe nemes curiá-
lis telkei birtokosainak kérelme, melyben az 1836. 
XI . t. czikket a tekintetben magyaráztatni kérik, 
vajon nem csak a közösökre, hanem a magán ne
mesi curíákra is kiterjeszthető-e a tagosítás ? a kér
dés eldöntése birói útra tartozván, s egyes esetre 
nézve a törvényhozás utján eldönthető nem levén, ,• 
az igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyei Iloneza községének kérelme, 
melyben a helybeli viszonyok miatt a tagosítást s 
úrbéri rendezést további törvényes intézkedésig 
fölfüggeszteini s a maradványföldeket országos 
költségen megváltatni kérik, az igazságügyi mi
nisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Varga János és Arany Ferencznek több bi
harmegyei szalontai lakosok nevében tett kérelme, 

melyben a megkezdett tagosítást s az e végre fo
ganatba vett mérnöki munkákat megszüntetni 
kérik, az igazságügyi minisztériumhoz átteendő
nek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szabolcsmegyei Budai-Ábrányban lakó özv. 
Komáromy Eerenczné kérelme, melyben lakóhá
zának Buday László által bizonyos szolgálati tar
tozásokért czélba vett elárvereztetését betiltatni 
kéri, az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni ja
valtatik. (Helyeslés.) 

A brassói keresk.- és ipar-kamra kérelme a 
nagy-várad-kolozsvár-brassói vasát ügyében, a 
közlekedési minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Keleesényben Zemplénmegyében lakóFabinyi 
Gyula észrevételei a népnevelés és gymnaziáiis 
oktatás körül a közoktatási minisztériumhoz átte-
endőknek javaltatnak. {Helyeslés.) 

Konstantinápolyban lakó Nagy Sámuel ké
relme, melyben Stuver tűzijáték-rendezővel kötött 
szerződési ügyében a konstantinápolyi főkonzulság 
által hozott végzést az országgyűlés határozata 
alá terjeszti jogossága és helyessége megítélése vé
gett, a király személye melletti miniszterhez uta-
sítandónak véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Közép-szolnokmegyei Tasnád Sarkadon lakó 
Lovassy János abbeli kérelme, hogy a megyei fő
bíró Buttyán Miklós által bizonyos pörben hozott 
ítélet végrehajtásánál elkövetett túllépés következ
tében a birói foglalásnak tárgyát nem képezhető 
elvett birtoka neki visszaadassék, az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Roska Zsuzsa, János és György kérelme, 
melyben Torda városa törvényszéke által anyjok 
csődperében hozott vég'zése által atyai hagyaté
kukban való megkárosításuk miatt panaszkodva, 
ezen kárba ment összegnek magok részére kifizeté
sének megrendelését kérik, az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Hermán Mihály kolozsvári kereskedőnek a 
szeszárulásban felsőbb hatóságok rendeletei elle
nére a kolozsvári tanács általi rneg'gátoltatását tár-
gyazó kérvénye a belügyi minisztériumhoz átte
endőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Skaliczer Vilmos és érdektársai kérelme, mely
ben a Baja városa törvényszéke által ellenök Stei-
ner Adolf bajai kereskedővel folyt négy váltó
ügyökben elkövetett visszaélésről panaszkodva, 
ügyöknek az igazságügyi minisztérium figyelmébe 
ajánlását kérik, az igazságügyi minisztériumhoz 
utasítandónak javaltatik. {Helyeslés.') 

A kolozs-kalotai ev. h. h. egyházmegye ké
relme, hogy az egyházi alapítványi pénztárakra 
kivetni szokott adók szüntessenek meg, a vallási 
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és közoktatási minisztériumhoz átteendőnek véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

A Jókai Mór s több képviselő által a politi
kai fogságban levő Táncsics Mihály szabadon bo
csátása iránt beadott kérelem az illetőnek köztu
domás szerint szabadon bocsátása folytán mellő
zendő. (Helyeslés.) 

Tolnay János hadházi lakosnak a hadházi 
városi tanács általi igazságtalan elfogatását és 
megbüntetését panaszló s a Hajdu-városok rende
zését tervező kérelme a belügyminisztériumhoz át
teendőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Ugyancsak Tolnay János hadházi lakos kér
vénye, melyben Dtbreczeni László ellen váltóha
misítás iránt beadott panaszának a debreczenvá-
rosi fenyitőtszék általi sürgős elintézését kéri, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik . (Helyeslés.) 

Zachcsák Rozália s Drudják Zsuzsána árvái 
lakosok kérelme, melyben az első testvéreivel az 
atyai örökség iránti osztályos ügyének mihama
rabbi elintézését, az utóbbi pedig kültelkének el
árverezéséből eredő kárainak megtérítését kéri, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendőnek vélemé
nyeztetik. (Helyeslés) 

Öreg Jakus Sámuel s neje pestmegyei vácz-
hartyáni lakosok kérelme, melyben házuknak 
Hartyánban bizonyos Stromfeld izraelita részére 
takarékpénztárbeli tartozásuk fejében fertályos el-
árvereztetéséről panaszkodnak, az igazságügyi mi
nisztériumhoz, különös figyelembe ajánlás mellett, 
átteendőnek javaltatik, miután az illetők szegény
ségük miatt ügyvédet nem fogadhatván, csakugyan 
megrövidítetteknek látszanak. (Helyeslés.) 

Nagy-Kőrösön lakó Boros Gábor és neje Ju
dit kérelme, melyben házasságuk előtt született s 
kath. vallásban nevelt 12 éves fióknak a ref. isko
lába járhatását akadályozó helybeli kath. lelkész 
ellen panaszt emelnek, a vallási és közoktatási mi
nisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. He
lyeslés.) 

Veszprémmegyei solyi ref. tanitó Kemény La
jos kérelme, melyben a hazánkbeli néptanítók sa
nyarú sorsán javitani kér, a közoktatási miniszté
riumhoz áttétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Nógrádmegyei Buják helység elöljáróságá
nak kérvénye, melyben Dillitz Dániel helybeli iz
raelita albérnök ellen a vasár- s ünnepnapok meg 
nem tartása s a szérűskertben lövöldözése miatt 
panaszt emelnek, a belügyi minisztériumhoz átte
endőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Zarándmegyében Nagy - Halmágyon lakó 
Moga Jeromos,Fodor Lászlóné szül. Moga Karo
lina, Moga János és Sándor, úgyszintén Gábor Dá-
nielné született Moga Emília kérelme, melyben 
a königgratzi csatában elesett testvérök Moga Hi-

larius árvapénztárilag kezelt vagyonának kiadatá
sát, melyben a megye tszéke- állítólag eljárni vo
nakodik, megrendeltetni kérik, az igazságügyi 
minisztériumhoz átteendőnek véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Hogl Ferencz pesti lakos kérelme, melyben 
az 1849-ben a temesvári ostromhoz szállított vá-
szonnemüekért s ostromzsákokért 3320 pftot s 38 
krt. most utólag magának kifizettetni kér, az or
szágos pénzügyi minisztériumhoz átteendőnek ja
valtatik. (Helyeslés.) 

Zsupa helység* elöljáróságának kérelme, mely
ben Vepczek Lászlónak a román-bánsági határ
ezred börtönében már 10 hó óta, állítólag csend
háborítás miatti fogva tartása iránt panaszt emel
nek, a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Kassán lakó Kozák Mihályné szül. Pocsonyi 
Erzsébet kérelme, melyben a magyar hadsereg ál
tal elfoglalt s fölemésztett élelmi szereinek 525 
fttal megtérítését kéri, az országos pénzügyi mi
nisztériumhoz áttétetni javaltatik. (Helyesbe..) 

Szabolcs községének s illetőleg Dobosi Ferencz 
helybeli jegyzőnek kérelme, melyben Stiegier nevű 
dohánybeváltási ellenőr hivatalos visszaélései miatt 
panaszt emelnek, egyszersmind a dohánytermesz
tés körüli ellenőri kérdést kevésbbé költségesiteni 
óhajtják, szintén az országos pénzügyi minisztéri
umhoz átteendőnek véleményeztetik. (Helyslés.) 

Gvozsgyák Gábor bácsmegyei keresztúri volt 
jegyző, jelenleg zombori lakos kénvénye, melyben 
hivatalától jogtalan elmozditása miatt panaszko
dik, a belügyi minisztériumhoz áttétetni javaltatik. 
•(Helyeslés.) 

Jankufaíván Biharmegyében lakó Portörő 
János abbeli kérelme, hogy a magyar bankjegyek
ben 1849-ben beadott 4984 ftért neki kárpótlás 
adassék, az országos pénzügyi minisztériumhoz át
tétetni javaltatik. (Helyeslés.) 

Stakovies Venczelné szül. Lakatos Krisztina 
tári-szakálosi lakos kérelme, melyben Boór Józse
fet, előbbeni árvahivatalnokot, utóbb pedig ko
márommegyei provisorius főügyészt 116 ft. árva
pénznek 14 évi kamatjaival állitólagos elsikkasz-
tása miatt perbe fogatni kéri, a belügyminisztéri
umhoz átteendőnek véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Benedikty Dániel gömörmegyei csetneki vas-
gyártulajdonos kérelme, melyben az általa a ma
gyar hadsereg számára 1849-ben szállított golyók
ért és tőle elkobzott vasért 7442 ft. 97 krnak ka
matostul megtérítését kéri, az országos pénzügyi 
minisztériumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Pestmegyei Ordas helységének kérelme, mely
ben az általa örök áron megvett Rudnyánszky 
Zsigmondféle helybeli birtokhoz tartozó vesztett 
urbériségekért járó úrbéri kárpótlást, melynek ki-
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fizetésésől a felsőbb hatóságok elütötték, magának 
megadatni kér i ; úgy szintén 

Duna-Pataj mezővárosának hasonló tárgyú 
kérvénye az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
javaltatnak. (Helyeslés.) 

Pestmegyében Felső-Dabason lakó Halász 
Ignácz, mint néhai Debreczeni Éva összes örökö
sei meghatalmazottjának kérelme, melyben a már-
marosmegyei mokrai birtokzálog visszaváltása 
iránt a kincstárral kötött egyességnek, mely mi
dőn már lényegében mind két részről el volt fo- ' 
gadva s csak mellékkérdések elintézése miatt 
akadt fon, a közbejött ősiségi pátens miatt teljese
désbe nem ment, életbe léptetetését s a l 6 , 0 0 0 f t -
nak a fönemlitett örökösök részére kifizetését meg
rendelteim kér i : a jelen ügyben fönforgó viszo- j 
nyok miatt különös figyelembe ajánlás mellett, az 
igazságügyi minisztériumhoz átteendö'nek javalta-
tik. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Német-Párdány községének 
kérelme, melyben a Tillman János volt helybeli ' 
néptanitó nyugalmaztatásábol eredő tehertől ma-
gát fölmentetni kéri, a vallási s közoktatási minisz- } 
teriumhoz átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Torontálmegyei Triebswetter községének do- I 
bánytermesztési engedélyt tárgyazó kérelme az j 
országos pénzügyi minisztériumhoz átteendőnek 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Bor István s több más somogyin egyei község-
beli lakosok kérelme, melyben bizonyos a megye 
utján tőlök azon ezim alatt, hogy oda a Csapody-
család által telepittettek, elvett földekbe való visza-
helyezését s azoknak az országos úrbéri alapból 
megváltását kérik, az igazságügyi minisztériumhoz 
átteendőnek javaltatik. (Helyeslés.) 

Kolozsvárit lakó Wagenleitner Johanna fő
hadnagy né azon panaszkodik, hogy fia Wachs-
man Vilmos törvénytelenül s jogtalanul a pesti 
polgármesteri hivatal által a pesti Rókus-kórház 
tébolydai osztályába erőszakkal városi hajdú által 
bekisértetett, s ott mint állitólag tébolyodott fogva 
tartatik, a folyamodó állítása szerint azért, hogy az 
országgyűléshez előbb beadott sérelmes panaszá
tól s a pest-városi tanács ellen beadott keresetétől, 
hogy egy gyára s tudakozó intézete fölállításánál 
igazságtalanul jártak el ellene, elálljon. A kére
lem, a mennyiben a törvényhozás köréhez nem. 
tartozik, itt nem tárgyalható; hanem a belügymi
nisztériumhoz lenne átteendő a kérelmező azon ál

lítása folytán, hogy fia tébolydában letartóztására 
nincs ok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a kérvényi bizottság elő
adott javaslatait elfogadja. 

Kérem a mai ülésben megválasztott bizottság 
tagjait, hogy az ülés után méltóztassanak alakulás 
végett itt maradni. 

Épen ma van egy éve, hogy az országgyűlés 
elnapoltatott; egy évi számadásoknak megvizsgá
lása van ennélfogva hátra. Méltóztassék a t. ház 
akaratát kimondani arra nézve, hogy e czélból uj 
bizottságot kiván-e választani, vagy pedig azon 
bizottságot megbízni, mely azelőtt működött? 
(Maradjon az elöbli!) Tehát az előbbi bizottság 
fogja a hátralevő egy évi számadásokat megvizs
gálni. 

Közeledvén a szünetelés ideje, méltóztassék a 
t. ház elhatározni, hogy jelenleg is úgy, mint múlt 
alkalomkor történt, a szünetelés alatt az elnöksé
get kivánja-e a t. ház fölhatalmazni, hogyha idő 
közben lemondások történnének, azokat elfogad
hassa és új választások iránt intézkedhessek? (He
lyeslés) 

Most fölfüggesztem az ülést azon időre, mig 
a jegyzőkönyvnek ama elfogadott törvényekre vo
natkozó része azonnali hitelesítés végett elkészül. 
(Felkiáltások: Holnap is hitelesíthetjük!) Bocsánatot 
kérek, d. u. 5 órakor a mélt. főrendek e végből 
ülést tartanak. 

(Tizpercznyi szihut múlva:) Horváth Lajos 
jegyző úr a mai jegyzőkönyv illető pontjait föl 
fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvének a töi vényczikkekrevonatkozó pontj ait.) 

Csengery Imre jegyző: T. ház! Az elébbi 
tárgyra kénytelen vagyok visszatérni. A jegyző
könyvi módosítás ugyanis kimaradt ott, hol ő föl-
sége megkoronázásáról van szó. Ugyanazon tör-
vényczikk egy módosítása kimaradt, hogy t. i. „a 
következő törvényczikkben fog-lalt, és szintén be-
igtatott koronázási eskü mellett." Ezt méltóztassék 
a jegyzőkönyvbe még beigtatni. (Megtörténik.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a jegyzőkönyvet elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az hitelesítve 
van, és Dimitrievics Milos jegyző úr át fogja vinni 
a mélt. főrendekhez. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
Holnap d. e. méltóztassanak az ülésre összegyűlni. 

Az ülés végződik d. u. 12 % órakor. 
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CXLVIJL ORSZAtxöS XJLES 
1867. június 27-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Miké Mihály lemondása a képviselőségről; Forster György kérvénye alkalmazásért; Neubauer 
Ábrahámé s Salzmann Ignáczé 1849-beli szolgálmányaik megtérítéséért; Illéssy Sándorr, az Illésy Jánosnak járt képviselői dijak kifi
zetése iránt; Búzna Lajosé úrbéri jogsérelmek orvoslásaért; félegyházi lakosoké, képviselőválasztási ügyök iránti határozatért, mire 
nézve az illető vizsgáló megigéri, hogy jelentését még ez ülésszak alatt beadja. A reichsrath küldöttjeivel tanácskozandó küldöttség 
ügyének tárgyalása holnapra halasztatik. Szavazás két jegyzőre. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Mikó Imre gr., Lónyay Meny
hért, Wenckheim Béla 6.; későbben Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik déli 12 /'4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos fogja vezetni, a szólókat Csengery Imre 
jegyzi föl. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesí
tés végett fölolvastatni. 

DimitrieviCS MlOS j e g y z ő (olvassa a jun. 
26-dikán tartott ülés jeggzökÖnyvének még nem hite
lesített pontjait.) 

Eínöfc: Mikó Mihály képviselő úr főkirálybi-
róvá levén kinevezve, képviselői állásáról lemond. 
Az illető központi bizottság új választás eszközlé
sére fog fölszólíttatni. 

Forster György, veszprémmegyei enyingi 
lakos, az 1848/49-dik évi szabadságharczban részt 
vett és itt tetemesebben megsérült vagyontalan csa
ládapa, honvédőrmesteri kivatalbeli alkalmazást 
kér. 

Neubauer Ábrahám pesti lakos az 1848/49-
évben az alsó honvéd sereg részére átadott 200 
pesti mérő zabért kárpótlást kér. 

Salzman Ignácz debreczeni lakos és keres
kedő az 1848-diki magyar kormány s illetőleg 
hadsereg részére szállított ruhanemüekért járó 
22,042 ft 45 krt kifizettetni kéri. 

Illéssy Sándor, mint Illéssy János volt kép
viselőnek örököse, nagybátyjának a képviselőház 
pénztárából lakbér és napidijak fejében járó 
1228 ft. 50 krnyi összeg egy részét magának utal-
ványoztatni kéri. 

Búzna Lajos, mint Érsekújvár és több község 
meghatalmazottja, a primási uradalom s a megye 
tisztviselői által elkövetett úrbéri természetű'jogsé
relmeket orvosoltatni kéri. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186% rv. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Somssieh Pál képviselő úr kivan szólani. 
S o m s s i c h P á l : T. ház! Kún-Félegyház vá

rosának két szavazatképes lakosa tisztelt meg 
engem tegnap azon fölhívással, hogy adjak át egy 
kérvényt, melyben 302 választóképes lakosa e 
városnak panaszolkodik, hogy e város már két 
éve legszebb politikai és polgári jogaitól meg van 
fosztva, t. i. nincs a törvényhozásban képviselve. 
Ennek oka, mint tudjuk, az, hogy a kiküldött vizs
gálat irántmég a ház nem határozott. Ok e határoza
tot egész tisztetette] várják; készek újra választani; 
csak azt kérik, hogy fejeztessék már be ezen ügy , 
és ne fosztassanak meg azon joguktól, melyet ne
kik a törvény ad. En e keresőket igazságosnak 
és törvényesnek találván, ajánlom a t. ház figyel
mébe. 

E l n ö k : E tárgyban a t. ház e napokban ho
zott egy határozatot, melyben az illető képviselő 
úrnak meghagyja, hogy adja be jelentését. Nincs 
tehát egyéb hátra, mint e jelentés beadására hatá
rozott napot kitűzni. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T . ház ! Tökéletesen 
alaposnak találom az illető választó kerület aggo
dalmait, és azzal szemben kötelességemnek tartom 
kinyilatkoztatni, hogy a miben eddig rósz egész
ségi állapotom mellett zaklató teendőim gátoltak, 
azt pár nap alatt teljesíteni fogom. 

Elnök: Tehát képviselő úr e részbeli jelen
tését még ez ülésszak alatt be fogja adni. 

Zsedényi E d e : Miután csak a jelentés bea
dásától függ, hogy e tárgy elintéztessék, azt hi
szem, szükséges volna képviselő úrnak, mint ki
küldött biztosnak a jelentés beadására hat napi ha
táridőt kitűzni. (Hisz maga Böszörményi két nap alatt 
igcri /) 

41 
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E l n ö k : Miután a szünetelés már küszöbön 
áll, a hat nap tán hoszu határidő is volna; azért 
inkább azt kellene kimondani, hogy a képviselő
ház a kérdéses jelentés beadását hétfőre elvárja. 
(Helyeslés) 

A mai napra van kitűzve a minisztérium ál
tal beadott 10 tag választása iránti javaslat tár
gyalása. De mielőtt e tárgyhoz hozzá fognánk, 
ugy vagyok értesülve, hogy Mikó Imre gr. mi
niszter úr szólaui kivan. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Miniszterelnök urat hivatalos teendői távol tartván 
a mai üléstől, miután ő igen óhajtana az e tárgy 
fölötti tanácskozásokban részt venni, a kormány 
arra kéri a t. házat, méltóztassék a tárgyalást hol
napra halasztani, midőn már miniszterelnök ur is 
jelen lesz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni? (Beleegye
zünk!) Ennélfogva ez ügy tárgyalása a mai nap
ról holnapra tétetik át. (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Továbbá, t. ház! a kormánynak szándéka a t. ház 
elé előterjesztést adui, mely fölötti előleges érteke
zés végett óhajtana zárt ülést tartatni. Ennélfogva 
kérném elnök urat, hogy zárt ülést tartani méltóz
tassék. 

Elnök: Az ülés befejezése után zárt ülés fog 
tartatni; de előbb még a két jegyzőre nézve a sza
vazatok beadása van napi renden. Méltóztassanak 
"tehát ezekre a szavazatokat beadni. 

SoniSSic l lPál : T. ház! Talán kevesebb fárad
sággal járna, ha holnap választanok meg a jegyző
ket ? (Ma !) 

Elnök: Bocsánatot kérek, de a szavazás ha
tározatikig van a mai napra kijelölve. Csengery 
Imre jegyző ur fogja a névsort olvasni. A jelen nem 
levők neveit Ráday László gr. jegyző ur fogja je
gyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a névsort, 
és a képviselők egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A szavazatok beadása megtörténvén, 
délután a jegyző urak össze fogják számítani, és 
az eredményt a holnapi ülésben bejelentik. 

A tegnapi ülés végén kértem a kérvényi bizott
ság tagjait, hogy alakulás végett méltóztassanak 
ülés után itt maradni ; azonban akkor már részben 
eltávoztak, részben nem hallották felszólításomat: 
ennélfogva most kérem az illető urakat, méltóz
tassanak a mai zárt ülés után itt maradni és meg-
alakulni. 

Most egyéb tárgy nem levén, az ülést bezá
rom. Holnap délelőtt 10 órakor fog az ülés meg
nyittatni. 

Tisza K á l m á n : Arra akarom fölhívni a t. ház 
figyelmét, hogy ha az ülés órája nyilvánosan kitü-
zetik, az tartassák is meg, mert igen kellemetlen, 
hogy az ember más nap, midőn már az ülésbe jő'f 
tudja meg hogy az ülés órája idő közben meg
változott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a t. háztól, hogy a 
mai ülésre nézve kénytelen voltam kivételt tenni. 
Igaz, hogy a tegnapi ülésben 10 órára tűztem ki 
a mai ülést; de oly körülmény jött közbe, mely 
az ülés megtartását a kitűzött időben lehetetlenné 
tette, azért voltam kénytelen az ülést 12 órára 
tenni. 

Hány órakor kivánja a t. ház a holnapi ülés 
megtartását? [Fölkiáltások: 11 órakor!) 

Tehát holnap 11 órakor fog az ülés megtar
tatni. 

MoCSOliyi Sándor: Mielőtt az ülés zárt 
üléssé alakulna, bátor vagyok azon észrevételt 
tenni, hogy a nemzetiségek tárgyában kiküldött 
választmány albizottságának kinyomatott és ma 
szétosztott jelentésében öt melékletről tétetik em
lítés, melyek azonban kinyomatva nincsenek. (Föl
kiáltások : Nem is szükséges!) U g y hiszem, hogy e 
tárgy tanulmányozhatása érdekében volna, ha 
ezek is kinyomatván, szétosztatnának a t. ház tagjai 
között. 

E l n ö k : Intézkedés fog tétetni, hogy amaz 
öt melléklet kinyomassák és szétosztassák. 

Most következik a zárt ülés. Fölszólítom a 
karzati közönséget, hagyja el a karzatokat. 

Az ülés végződik d. «. 1 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A főrendé küzenik/hogy ő felsége Ferencz József koronázására, kiadott hitlevelére s letett esküjére, koronázási tiszte
letdijára, fels. Erzsébet koronázására s tiszteletdijára, végre a koronaőrökre vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Kihirdettetik a két 
jegyzőre történt szavazás eredménye. A kormány beadja a vasutakra -vonatkozó határozati javaslatát, s ez napirendre tűzetik. Eöser 
Miklós végleg igazoltatik, GuD József választása megsemmisíttetik. A reichsrath küldöttségével tanácskozandó küldöttség iránti ja
vaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e, 11 '/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Horváth Lajos jegyző úr, a szólani 
kívánók neveitfogja jegyezni Csengery Antal jegyző 
úr. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 
2 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A mélt. főrendek jegyzője Apor 
Sándor b. úr üzenetet fog a mélt. rendek részéről kö
zölni. 

Apor Sándor b. főrendi jegyző (a háznagy 
által bevezetve, az elnöki szék elé lép): Mélt. elnök úr 
t. ház ! A főrendek felséges Ferencz József Magyar
ország és társországainak királyává avatásának 
és megkoronázásának, ú g y a koronázás előtt az 
ország részére kiadott hitlevelének és kapcsola
tosan a koronázáskor letett esküjének, továbbá a 
király ő felségének fölajánlott koronázási tisztelet
díjnak, úgy Erszsébet királyné szerencsés megko-
ronáztatása alkalmával szintén fölajánlott tisztelet
díjnak, végre Károlyi György gr. és Vay Miklós 
br. koronaőrökké megválasztatása, fölesketése és 
a koronaőri teendőkkel megbízva volt Ny áry Antal 
b. fölmentésének törvénybe czikkelyezését tartal
mazó ja vaslatokat abban az alakban, a mint átküldet 
tek, egyhangúlag a magokévá tévén, van szerencsém 
az ez érdemben kelt határozatokat a jegyzőkönyvi 
kivonatokkal együtt méltóságodnak tisztelettelje
sen átnyújtani. (Éljenzés.) 

E l n ö k : A főrendi háznak ezen most közölt 
üzenete Horváth Lajos jegyző által föl fog olvas
tatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvssa a főrendi ház 
határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot.) 

MoCSOnyi S á n d o r : T. ház ! A jegyzőkönyvre 
nézve van egy észrevételem: t. i. nem látom benne 

nyomát azon határozatnak, melynél fogva a nem
zetiségi ügyben tett jelentéshez csatolt mellékletek 
kinyomatása elrendeltetett. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : A képviselő úr ész
revételére az válaszom, hogy már a tegnapi jegyző
könyvben előfordult a háznak e javaslat kinyo-
matását elrendelő határozata. 

E l n ö k : Csengery Imre jegyző úr a teg
napi szavazatok eredményét fogja fölolvasni. 

Cengery Imre jegyző (olvassa a két jegyzői 
állomásra beadott szavazatok eredményét) : 271 sza
vazat adatotbe, melyek közül kettő üres volt, sRadics 
Ákos nyert 231, Gajzágó Salamon pedig 198 sza
vazatot. (Eljenzés.)A többi szavazat több jegyző
jelölt közt oszlott meg. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Azon kitünte
tésben részesülvén, hogy a t. háznak csakis imént 
kifejezett bizalmából az egyik jegyzői állomás be
töltésére fölhivattam, lelkem mélyéből mondok 
azért köszönetet; s remélve, hogy a t. ház, tekintve 
azon tiszta és önzéstelen akaratomat, melyet a haza 
szolgálatában eddig is mindig keblemben hordtam, s 
Isten segítségével ezután is ott mindig hordani fogok, 
lehető fogyatkozásaim iránt elnéző lesz, ez elnézésre 
a t. házat egész tisztelettel fölkérem. (Éljenzés.) 

Kadics Á k o s : T. ház! Mielőtt a tisztelt 
képviselőháznak különösen megtisztelő bizalma 
folytán jegyzői székemet elfoglalnám, engedje 
megat .ház,hogy ezen ritka kitüntetésért tisztelet
teljes köszönetemet fejezzem ki. Igyekezni fogok 
ezen nem várt megtisztelő bizalmat csekély tehet
ségemtől telhetőleg kiérdemelni. Ajánlom maga
mat a t. ház becses figyelmébe. (Éljenzés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter t 
T. ház ! a közelebb lefolyt sanyarú éveknek jelesen 
a mi érdekünkben sok mulasztásai vannak, me
lyeknek pótlására nekünk gyorsan és kettőzött. 

4 1 * 
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erővel kell a cselekvés terére kilépnünk. 
A kormány érzi e kötelességét, és meg levén győ

ződve azon átalánosan elismert elvnek igazságáról, 
hogy politikai önállásunkat és függetlenségünket 
nagy részben anyagi jóllétünk biztosithatja, és tudva 
azt, hogy hazánknak, mint termelő országnak, 
termesztményeinek elárusíthatása tekintetéből első 
sorban gyors közlekedési eszközökre, azaz vasu-
takra van szüksége: legfőbb figyelmét erre kívánja 
most fordítani, és legfőbb kívánsága az, hogy men
tül rövidebb idő' alatt mentül több vasutvonalt léte
síthessen. Óhajtja pedig ezt az elősoroltakon kivül 
még azon okból is, mert aggódva látja, hogy né
pünk már-már roskadoz a reá sulyosodó nehéz ter
hek nyomása alatt. A vasúti építkezések által pe
dig tetemes pénzösszegek hozatnak forgalomba, és 
ezek nagy része, nevezetesen a földmunkálatok 
által, épen a munkás nép kezébe jő, mi által adóké
pessége növekszik, és igy a nép képessé lesz mind 
saját szükségei fedezésére, mind pedig az állam 
elutasíthatlan terheinek hordozására. 

Továbbá kedvező körülményül vagyok szeren
esés a t. ház előtt kijelenthetni azt is, hogy a kor
mánynak a hozzá érkezett többrendbeli ajánlatok-

* ból alkalma volt meggyőződni arról, hogy az euró
pai pénzpiaczokon alig volt egyszer több pénz
erő, elhelyzésreváró, mint épen a jelen pillanatban, 
és ezt kedvező alkalmul lehetne fölhasználni épen 
a vasutak építkezésénél; de, hogy e kedvező al
kalom meddig fog tartani, azt nem tudja előre senki 
megmondani. Ugyanis korunk a nagyszerű és vé
letlen változások kora. Hónapok, sőt csak hetek 
munkája lehet, oly fordulatokat idézni elő, melyek 
a most e czélra kínálkozó pénzerőket egészen más 
czélra vennék igénybe, és ekkor a most kedvező
nek ajánlkozó alkalom kezünkből használatlanul 
kisiklanék. 

Ennélfogva, hogy ez ne történhessék, a kor
mány fölhatalmazást kíván kérni a t. háztól arra, 
hogy : először haladéktalanul tegye meg mind azon 
előmunkálatokat, melyek az ország érdekében mi
előbb kiépítendő vasútvonalak létesítésére szüksé
gesek 5 másodszor, hogy az első években már szük
ségelt vasutak építésére megkívántató pénzerő 
lehető legczélszerubb módon s kedvező föltételek 
melletti beszerzéséről gondoskodjék. Az ez iránt 
hozandó határozati javaslatot van szerencsém a t. 
ház asztalára azon kéréssel letenni, hogy azt a 
maga módja szerint tárgyalni, s a kért fölhatalma
zást megszavazni méltóztassék. (Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a vas-
utakra vonatkozó javaslatot.l) 

Trefort Á g o s t o n : T. ház ! Tekintve, hogy 
az országgyűlés a szünetelés küszöbén áll, hogy a 

7 Lásd az Irományok 134-dik számát. 

képviselőház tagjai — a mint ez igen természetes 
— gazdasági érdekeik tekintetéből minélelőbb 
haza óhajtanak menni: nagyon czéls zerűnek tar
tanám, ha minden időveszteség nélkül e tárgy ;i 
holnapi napon tartandó ülésre tűzetnék ki. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én igen értem azt, 
hogy azok, kik e tárgygyal már régebben megis
merkedhettek, óhajtják, hogy az, akár holnap, akár 
még ma tárgyaltassék; de azt tartom, hogy a ház 
tartozik annyi méltányossággal azoknak, kik nem 
ismerkedhettek meg e tárgygyal előbb, hogy ha nem 
is annyi időt, a mennyi a szerencsésebbeknek volt, 
legalább néhány napi időt vehessenek magoknak 
a dolog megfontolására. {Helyeslés.) Tudom, hogy 
a t, ház tagjai és édes mindnyájan vágyunk — mi
helyt csak lehet — haza menni; de nem is akar
nám föltenni, hogy bárki is a t. ház tagjai közül, 
csak azért, hogy egykét nappal hamarabb mehes
sen haza, ily fontos dolgot el akarna hamarkodni. 
Én tehát hétfőre kívánom e tárgyat napirendre 
tűzetni. {Helyeslés. Némelyek: Holnap!) 

Elnök: Holnap és hétfő közt oszlik meg a t. 
ház véleménye. {Holnap! Hétfőn! Zaj. Elnök 
csenget.) i 

1 Besze J á n o s : T. ház ! Gyakran tette a t. 
ház, hogy bármely vallásfelekezet ünnepnapja 
iránti tekintetből nem tartott ülést. Holnap nagy 
ünnep van: ennélfogva indítványozom, hogy a 
legközelebbi ülés hétfőn tartassák. (Helyeslés. Föl-
Máltások : Hétfőn ! Holnap!) 

Elnök (csenget): Holnap és hétfő közt van 
a kérdés. Legelőször a holnapi nap inditványozta-
tott, ennélfogva előbb erre fog a szavazás tör
ténni. 

SoniSSicll P á l : Engedelmet kérek, de mikor 
egész párt nevében kéretik a tárgyalás elhalasz
tása azért, hogy a tárgygyal megi smerkedhessenek, 
azt hiszem, nem lehet szavazásnak helye. (He
lyeslése) 

E l n ö k : Én részemről ugyanazon oknál fog
va, melyet Somssich Pál képviselő' úr előhozott, 
akarnám a tárgyalást hétfőre halasztatni. (Elénk 
helyeslés.) A határozati javaslat tehát hétfőn fog 
tárgyaltatni. 

Lázár Dénes képviselő úr az igazoló bizottság 
részéről jelentést fog tenni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Torontálmegye hilleti választó
kerületének több választója által Röser Miklós már föl-
tételesen igazolt képviselő választása ellen beadott fo
lyamodványa tárgyában. Az igazoló bizottság Röser 
Miklóst végleg igazolandónak véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Röser Miklós végleg iga
zoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését C'ull József Segesvár és választóké-
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rülete képviselőjének választása tárgyában. Abizottság 
a választást megsemmisíttetni véleményed. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Segesvár és 
választókerülete központi bizottsága uj választás 
eszközlésére fog fölszólíttatni. 

Áttérünk a napirendre, melynek tésgya,: a 
minisztérium által a közös érdekű viszonyok tár
gyában előterjesztett határozati javaslat. 

Horvát í l LajOS j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslatot.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
U g y hiszem, t. ház, hogy ezen határozati javaslat 
bővebb indokolásába nem szükséges bocsátkoznom. 
Mindenki előtt ismeretesek azon fontos indokok, 
melyeknél fogva nem csak politikai, hanem anyagi 
szempontból is, nem csak óhajtandó, de mindenek 
fölött szükséges és kívánatos, hogy már a jövő 
évre rendszeres költségvetést terjeszthessen a kor
mány a ház elé, és hogy a ház a fölött határoz
hasson. 

A közös érdekű viszonyok iránt hozott tör
vényből méltóztatnak tudni, hogy mindenek előtt 
egy országos küldöttség kiküldése szükséges, mely 
a birodalom másik felének küldöttségével értekez
vén, az arány kérdése iránt fogja javaslatát előter
jeszteni. Ezen jelentés alapján fog az országgyűlés 
határozni, és a végleges törvényhozási megállapo
dás után lehet csak a delegatiót kiküldeni; miután 
pedig a delcgatiók a közös költségek tételei iránt 
megállapodtak, lehet a rendszeres költségvetést 
Magyarország országgyűlése elé terjeszteni. 

Mindezen okokból azon nézetben van a kor
mány, hogy ezen országgyűlésnek, mielőtt magát 
elnapolná, szükségkép ki kell küldenie azon kül
döttséget, mely a törvény 18, 19, 20. szakaszai 
szerint a quota kérdése iránti tárgyalásokat meg 
fogja inditani. 

A határozati javaslatban a 67-dik szakasz is 
idéztetett. Ennek oka leginkább abban rejlik, hogy 
a quota kérdésének czélszeríí megoldására átalá-
ban véve okvetlenül szükséges mindazon tárgya
kat és kérdéseket, melyek a 6 7-dik szakaszban érin
tetnek, az államadósságokat illetőleg, megoldás elé 
vezetni. A 67-dik szakaszban az 55-dik szakaszra 
történik hivatkozás, melyben ki van mondva, hogy 
most is kész az ország az államadósságok terhének 
egy részét elvállalni és ez iránt előleges értekezés 
folytán 6' felsége többi országaival egyezkedésbe 
bocsátkozni. A kormány előterjesztése tehát a 67. 
szakasz érintése által nem értett mást, mint azt, 
mit a törvény kifejez. De, hogy ezen nézet tisztán 
és határozottabban fejeztessék ki, bátor vagyok a 
következő hozzáadást javaslatba hozni: (Halljuk ! 
Olvassa:) „k. határozati javaslat vég soraiból a 
67-dik idézése elmarad, két utolsó sora pedig igy 

módosittatik; „Az értekezés bevégezte után ezen. 
országos küldöttség jelentését haladék nélkül az 
országgyűlés elé lesz terjesztendő;a s ezután a kö
vetkező toldalék csatolandó: „Az államadósságok 
után a Magyarország által elvállandó évi járulék kér
dése, a közös érdekű viszonyok iránt hozott törvény 
55 . §-a szerint, ő felsége többi országaival történt elő
leges értekezés folytán levén megállapítandó, a fe
lelős minisztérium az országos küldöttségnek fogja 
előterjeszteni az erre vonatkozó adatokat és. az ő 
felsége többi országai felelős minisztériumával foly
tatott tárgyalásokat. Az országos küldöttség feladata 
lesz az 6 felsége többi országai törvényhozása ál
tal kiküldendő választmánynyal a fönemlitett tör
vény 55. szakaszában említett előleges értekezésbe 
bocsátkozni. Ezen értekezés eredményét a minisz
térium az országgyűlés elé terjesztendí." 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (lediktálja e módosí
tást a képviselőknek.) 

P a t a y I s t v á n : Azt hiszem, azért jövünk ide, 
hogy tanácskozzunk, nem pedig-, hogy mint gyere
kek irkáljunk. Máskor méltóztassanak hasonlókat 
kinyomatni, nehogy az időt vesztegessük. (De
rültség.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Azt bocsátom előre. 
hogy úgy gondolom, hogy az igen tisztelt minisz
ter úr azt, mit most előadott, mint módositványt 
akarja tekinteni. (Közbeszólások: Halljuk!) Én leg
alább úgy fogom föl. Nem tudom, ugy tekinti-e a 
miniszter ur is, mint módositványt ? (Halljuk !) É n 
részemről legalább úgy fogván föl, fogok a dolog
hoz szólani. 

Nem hittem volna, t. ház — és sajnálom, hogy 
úgy van. — hogy a közösen érdeklő viszonyok 
tárgyában alkotott törvény védelmére nekem, ki 
azt elleneztem, kelljen fölszólalnom, olyan — meg
győződésein szerinti —megsértés ellen, mely azok
tól ered. kik azon törvényt alkották. I ly helyzetbe 
hoz pedig engem az igen tisztelt miniszter ur hatá
rozati javaslata, mert meggyőződésem szerint — 
és nem ingatták meg e meggyőződésemet azok, a 
miket a miniszter ur elmondott — abban ama tör", 
vény — miként bővebben ki fogom a maga helyén 
fejteni —• némely rendelkezéseiben megsértetik. 

A közösen érdeklő viszonyok tárgyában al
kotott törvény 18 §-a azt mondja, hogy ha majd 
az előző szakaszokban foglalt ügyekre nézve mind
két fél egyetértése folytán létrejött a megállapodás, 
akkor fog kölcsönös alku útján megállapittatni az 
arány, melyben azon ügyek költségeihez a magyar 
korona országai hozzá fognak járulni. Minden fél
reértés kikerülése végett megjegyzem, hogy nem 
értelmezem én úgy ezen szakaszt — sőt tiltakozni 
fognék az ellen, ha más úgy értelmezné — 
mintha a magyar törvényhozás Magyarországot 
illető megállapodásainak érvénye a közös fejede-
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delem többi országai és tartományai országgyű
lésének határozatától lenne függővé tehető; de 
igen is úgy értelmezem — és ha azon szakasz akart 
valamit mondani, gondolom, azt kellett mondania 
— hogy várjuk be az elvállalandó terhek fölötti 
alkudozással azon időpontot, midőn azon másik I 
országgyűlés azon országok- és tartományokra néz- ] 
ve oly törvényes határozatokat hozand létre, me
lyek által megnyugtatva érezhetjük magunkat 
az iránt, hogy a magyar alkotmányt, ujabb alak
jában legalább, tiszteletben tartandónak ismerik 
el, megnyugtatva az iránt, hogy a közös ügyek ör
vénye, mely már is elnyeléssel fenyegeti hazánk 
függetlenségét, s a közös ügyek körének tágítása, 
s a kezelési mód változtatása által reánk nézve még 
veszélyesebbé tétetni nem szándékoltatik. Mind
ezekből azonban még eddig semmi sem történt, és 
mégis az kívántatik tőlünk, hogy válaszszunk a 
quota kérdésében — mert előleg csak erről aka
rok szólani — egy küldöttséget, mely, mihelyt a 
másik országgyűlés a paritás és az arra épített de-
legatiókat elvileg elismeri, azon országgyűlés kül
döttségével alkudozásokba bocsátkozzék. Én ezt oly 
kivánatnak tartom, melynek teljesítése most idő 
előtti, és épen azért helytelen, mert nem gondo
lom, hogy be lehetne bizonyítani, hogy csupán 
csak a paritásnak és a delegatióknak és ezeknek 
is puszta elvileges elismerése által elég legyen téve 
annak, mit a 18-dik szakasz követel. Hiszen tudjuk 
mit jelent az elvileges elismerés! Megkináltak ben
nünket alkotmányunknak, a 48-ki törvényeknek 
elvileges elismerésével : nem fogadtuk el. És tud-
juk,mi történt most ujabban is.midőn a minisztérium 
tettleg kineveztetett, midőn a törvényhatóságok is 
tettleg helyreállíttattak törvényeinknek mindazon 
részeivel, melyek csak elvileges elismerésben ré
szesültek. Kívánom tehát, hogy magára a quotára 
nézve is várjuk be azon időt, midőn a törvény 18. 
szakaszában kikötött föltételnek elég leend téve. 

De ha a quotára nézve idő előttinek és helyte
lennek találom a küldöttség mostani megválasztá
sát : egyenesen a törvénybe ütközőnek tartom azt, 
hogy ezen küldöttség az államadósságok tárgyá
ban is megbízassák. Ugyanis a törvény 6 7-dik sza
kasza, mely az eredeti határozati javaslatban említ
ve van, nem csak az 55-dik §-ra hivatkozik, hanem 
a 61-dik §ra is. Ezen szakaszok elseje, t. i. az 55-dik 
szakasz kimondja, hogy az államadósságok tár
gyában előleges értekezésnek kell történnie; a 
61-dik szakasz pedig, melyre,mint mondám, ugyan
azon 67-dik szakasz hivatkozik, megmondja, hogy 
ezen előleges értekezés mikép történjék : ugyanis 
a két fél felelős minisztériumai által. Rendkívüli 
időkben, jól tudom, hogy ha nem is helyeselhető, 
de gyakran menthető, és olykor majdnem elke-
rülhetlen, hogy némely régibb törvények, melyek 

a közbejött események miatt magok idején meg' 
nem változtathattak, egyben-másban mellőztesse
nek. De részemről legalább nem találom menthe
tőnek azt, hogy mellőztessék egy, már e rendkí
vüli idők következtében alkotott törvény épen azok 
által, kik azt alkottatták. Nem is vezethetne ez eljá
rás egyébre, mint arra, hogy megingassa az ország
ban a hitet a törvények szentsége iránt, hogy nyug
talanítsa a kedélyeket.Mert ugyan lehetne-e azt rósz 
néven venni, ha kételkedni kezdenének egyesek a 
kormánynak törvény iránti tisztelete felől, ha lát
ják, hogy a saját befolyásával alkotott törvényt i& 
megsérti ? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt fogják talán mondani, hogy nagyon lé
nyegtelen dologról van szó; sőt meglehet, még 
azt is fogják mondani, hogy még előny adatik az 
által, hogy ne a minisztérium tegye az előleges ér
tekezést, hanem egy országgyűlési küldöttség. 
De én elsőbben is azt lényegtelennek nem tartom, 
nem pedig azért, mert a 61-dik szakasz először is 
azt mondja ki, hogy az egyezkedések úgy történ
jenek, mint két egymástól jogilag teljesen függet
len államok között az egyekedések történni szoktak; 
miután pedig ezt előrebocsátotta, határozza meg 
a módozatot abban, hogy törjénjéka két fél minisz
tériumai által. Ha most megváltoztatjuk a módoza
tot, megsértjük az elvet, melynek folytán a törvény 
azon módozatot kimondotta. 

De ha állna is az, hogy ez nem lényeges do
log : ki nyújt nekünk biztosítékot az iránt, hogy 
ha most ebben megszegjük a törvényt, megfogjuk 
azon határozatot tartani, hogy a vég eldöntés az or
szággyűlést illeti ? E ház keblében nálamnál sokkal 
kitűnőbb egyének sokszor kimondották azt, hogy 
a törvények között válogatni és azokat megtartan-
dókra és meg nem tardandókra osztályozni nem-
lehet. Tökéletesen áll ez, és a dolog súlya nem ab
ban fekszik, hogy minémü tövény sértetik meg, 
de abban, hogy megsértetik a törvény. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Ezen okoknál fogva nagyon kérem részem
ről az igen tisztelt minisztériumot, várja be a quota 
kérdésében azon időpontot, melyet a törvény 18-dik 
pontja kijelöl, az államadóságokra nézve pedig jár
jon el azon megbízásban, melylyel őt a törvény 
fölruházta; s kérem a tisztelt házat, ne méltóztassék 
a törvény ily mellőzését beleegyezésével szentesí
teni. Gondolja meg, hogy nem jó volna tért adni 
azon hitnek — melynek pedig ezen határozati ja-

' vaslat indokolása által könnyen tér engedtethet
nék — hogy a képviselőház tagjai, csakhogy ha
marabb haza mehessenek, készek voltak beleegyez
ni a törvény mellőzésébe. (Ellenmondás a középen.) 

Részemről mindenesetre a küldöttség mostam 
megválasztása ellen szavazok; ha pedig ezen né-^ 
zetemtől a tisztelt ház többsége által elüttetném, 
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föntartom magamnak, hogy a részletes tárgyalás
nál, legalább az államadósság pontjára nézve ,'mely-
ben a törvény egyenes megsértését találom, meg
lehessem módosításomat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : Fel vagyok hatalmazva 
szólni elvbarátim nevében is. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy én és elvro
konim a közös fejedelmen kivül Ausztriával soha 
közös ügyet el nem ismertünk, és a sanctió prag
matikából kiolvasni nem tudunk, de miután szólt 
a többség, s a többség szava törvénnyé lett, meghaj-
lunk mint törvény előtt. Meghajlunk de meg nem 
nyughatunk. Meg nem nyugtathatunk mindazok ál
tal, mik elmondottak e házban a közös ügyek érde
mében ; sőt meggyőződésünk lévén, hogy a dele-
gatiók institutiója veszélyes ugy az ország önállása, 
mint az ország békéje és jóllétére, kénytelenek va
gyunk kinyilatkoztatni, hogy annak létesítésére po-
sitive közre nem működhetünk, nemcsak, hanem 
meggyőződésünknél fogva annak a törvény korlá
tai közt s törvényes móddal mindig ellene fogunk 
működni; s e tekintetben jelenleg indítva érezzük 
magunkat, ünnepélyesen kimondani, hogy a szóban 
levő küldöttség megválasztásához szavazatunkkal 
nem járulunk. 

Böszörményi László: T. ház! Na gy rész
ben járulok azokhoz, miket Tisza képviselő tár
sam a tárgyalás alatt levő határozat érdemére nézve 
elmondott; másrészről csatlakozom ahhoz is. mit 
Bobory elvtársam elmondott, jelesen: hogy én ré
szemről nem járulok ezen küldöttségnek ez úttal 
való megválasztásához, és pedig épen azon indo
koknál fogva, melyeket Tisza Kálmán kifejtett: 
mert a küldöttség javasolt működésében én is a 
többség által elfogadott és már szentesített törvé
nyek megsértését látom. 

Helyesen mondotta Tisza Kálmán, hogy vál
tig érezzük súlyát annak, miszerint a törvények 
elvileges elfogadásába oly hajlandók voltunk any-
nyi ellenkező nyilatkozataink daczára tényleg be
lenyugodni. Igenis, az 1865-diki kir. leirat is azt 
fejezi ki, hogy elvileg elismertetnek a 48-ki törvé
nyek. Azok ellen ugyan akkor mi összesen, az 
egész ház, nagy hangon tiltakoztunk, kijelentve, 
hogy ezen elvi elismerés nem ér semmit; de tény
leg a többség végre is elfogadta; és mert az 1866-
diki novemberi leirat i ly tartalmát békén tűrte, sőt 
azon törvényeknek tényleges megváltoztatását is 
érvényesítette a mai napig, ezen eredmény báto
rítja a bécsi kormányt arra, hogy az új törvény 
változtatását is követelje. 

Hogy az ily elvileges elismerés maga után 
ne vonja a többség által meghozott törvénynek 
már ily hamar, még kezdetben való megsértését, és 
az ország érdekeire nézve még hátrányosabbá té
telét ne eredményezze: e szempontból veszélyes

nek tartom a küldöttségnek már most megválasz
tását, mielőtt a másik egyezkedő fél, a maga ré
széről elfogadta volna a közös ügyek kérdésének 
oly módon leendő tárgyalását, miként azt a ma-
gyarországgyülés megállapította. 

Igenis t. ház! nincs értelme addig ily egyez
kedési tötvény tényleges végrehajtásának, mig az 
csak félig van érvényben; mig a másik rész által 
még el sem ismertetett. Sőt épen abban fekszik a 
veszély, hogy a másik rész nem is akarja azt elfo
gadni mind addig, mig a magyar országgyűlés által 
jövőbeli független egyezkedéstől föltételezett kér
désekben is tisztába nem jött, mielőtt t. i. tudná, 
mi történik az államadóssággal, a kereskedelem
mel, s mi történik az összes közösérdeküeknek ne
vezett kérdésekkel, melyek közt a pénzláb, vas
utak s adórendszer is említtetnek. 

Mert ha az osztrák császárság akarná ak
ként elfogadni a közösügyi törvényt, mint a ma
gyar országgyűlés megalapitá: akkor nem hiszem, 
hogy a t. minisztérium már előre javasolta volna 
e határozatot. Én úgy vagyok meggyőződve, hogy 
ezt a bécsi kormány követelése folytán javasolja 
a magyar kormány; mert különben elvárta volna 
azt, mikor értesíttetni fog a paritás elvén levő má
sik felelős minisztérium által saját országgyűlése 
utasitása nyomán, hogy a császárság is a maga 
részéről, mint hasonlólag önálló fél, a Magyaror
szág által meghatározott módon kész a közös vé
delem terheinek akkénti kezeléséhez hozzá járulni . 
Mondom, ha ez Bécsből előleg nem követeltetnék, 
nem tételezem föl a minisztériumról, hogy előre 
javasolta volna a határozatot. 

Ebben látom én, t. ház, a veszélyt. Egyik 
legfontosabb bizonyítéka ez annak, hogy — mi
ként kifejeztetett többször is e házban, — csak
ugyan, nem hogy független volna a magyar mi
nisztérium, hanem nagyon is függő, Bécstől. Na
gyon is függő: mert miként ez is kifejeztetett e 
házban, akként kell alkotmányunkat módosítani, 
hogy abba ő felsége is beleegyezzék. 

Valóban ugy áll a dolog, hogy még ma sincs 
az engedés mérve meghatározva, a mi alkotmá
nyunk még most sincs egészen a bécsi kívánat sze
rint át változtatva; még mindig attól kell tarta
nunk, hogy még roszabbá lesz új alkotmányunk. 
Ha ez nem igy állana, akkor csak egy út volna 
hátra: hogy a minisztérium bevárná a császárság 
felelős kormánya értesítését és csak akkor tenné 
meg a további lépéseket. 

Nekem sem hivatásom az, hogy védelmezzem 
a közösügyi törvényeket; de hivatásom az, hogy 
figyelmeztessem a minisztériumot, és a képviselő
házat, hogy nem csak azt fogja ezen eljárásával 
kimutatni, hogy elhamarkodja az i ly fontos kér
désekben való határozást, hanem valóban azt is, 
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hogy fölfelé és kifelé oly csekély hatása van, hogy 
nem képes ellentállani a bécsi kivánatoknak, a 
törvények védelme alatt se, hanem kénytelen már 
kezdetben a saját maga által szerkesztett törvények 
megsértésével is teljesíteni a bécsi kivánatokat. Én 
óhajtanám a t. kormányt ezen jogos föltevés súlya 
alól fölmenteni az által, hogy a ház ezúttal ne 
avatkozzék e kérdésbe. 

Csíky S á n d o r : T. ház! Ha arról volna szó, 
hogy a közös ügyek tárgyában törvény alkottas
sák s ahhoz képest ezen törvénynek módositása s 
magoknak a közös ügyeknek pontonkinti megálla
pítása volna szőnyegen : akkor ez esetben nem 
szólhatnék hozzája, mert én, a mint szerencsém 
volt a t. ház előtt kijelenteni, olyan közös ügye
ket, melyek Magyarországot az osztrák tartomá
nyokkal közösen terhelnék, se hazám törvényei
ből kinézni, se soha a történelemből megtanulni 
képes nem levén, azokhoz — hogy milyenek le
gyenek azon közös tárgyak, melyek delegatiók, 
vagy az osztrák közös tartományok hozzájárulá
sával lesznek elintézendők — nem szólhatok, mert 
én ilyeneket nem ismervén, véleményemmel hoz
zájárulni képes nem lehetek. De mostan, t. ház, a 
többség által, a mi hozzájárulásunk s az én hozzá
járulásom nélkül is meghozott törvényről van szó, 
melynek engedelmeskedni mindnyájunk kötelessé
ge. Én is tehát ezen kötelességemnél fogva magá
hoz a meghozott törvény tartalmához vagyok bátor 
egy pár megjegyzést tenni. 

Azon határozati javaslat nyomán, mely hatá
rozati javaslatot a kormányférfiak által a ház 
elé tárgyalás végett letétetni látok: én ugy ta
pasztalom, hogy azok az úgynevezett közös 
ügyekben hozott törvények ezen határozati javas
lat által több pontban meg vannak támadva, meg 
vannak sértve. Nem tudom ugyan, hogy a 67-dik 
pontra vonatkozó hivatkozás, mely 67-dik pont
nak kihagyását tervezte a pénzügyminiszter, hogy 
vajon az elfogadható kérdés tárgya-e, vagy pedig 
nem? hogy az a határozati javaslatban ben ma
radjon. Ha a kérdés tárgya volna, ki kellene rá 
mondanom, hogy arra nézve a közösügyi törvé
nyek 67-dik §-ában épen ugy, mint az 55—60. 
§§-ban nincsen egy szóval sem arról említés téve, 
hogy delegátusok útján kelljen meghatározni, az 
államadósságokból mennyi esik Magyarországra, 
mennyi ismét az örökös tartományokra. Hogy ily 
küldöttség s quasi delegátió által — mert mi egyéb 
is az ? — ily úton kelljen azt meghatározni, mert 
ezen törvényczikkben foglaltatik, hogy a két tör
vényhozás kölcsönös egyetértés útján és nem de
legátió alapján, hanem nemzetközi szerződés útján 
fogná megállapítani és elhatározni, mennyi terheli 
az egyik országot, mennyi a másikat? mondom, 
erre nézve törvénysértést látok, ha a delegátusok 

nak, vagyis küldöttségeknek hivatása egyszers
mind e pontok elintézésére is ki lenne terjesztve. 

De mást látok, t. ház, a 24 és 25. §§-ban. Azon 
törvényczikkekben világosan ki van mondva, hogy 
csak akkor lehet és kell ezen közösügyi törvé
nyeknek életbe lépni, a mikor már az örö
kös tartományok független felelős minisztériuma 
életbe léptetve és alkotmánya jogilag létre hozva 
lesz; ki van egyszersmind mondva az, hogy Ma
gyarországot is csak akkor fogja kötelezni, a mi
kor független felelős kormányának kineveztetése 
után egyszersmind a nemzet többi alkotmánya 
teljesen, tökéletesen helyreállíttatott, addig pedig 
ezeknek a törvényeknek a közös ügy alapján való 
elhatározására vagy módosítására nézve semmi 
hatása nincs. Már most, t. ház! mindnyájan tud
juk, hogy Magyarország törvényei, alkotmánya, 
még ekkoráig végleg, teljesen helyreállitva nincs. 
Van-e helyreállitva Magyarország alkotmánya, 
midőn bárhová tekintünk, mindenütt a fönállott 
régi törvénynek, törvényhozásnak hiányait látjuk? 
de különösen, midőn Magyarország társországai
nak, Horvátországnak a 48-dik törvény által meg
állapított képviselői még itt éteremben nem ülnek, 
sőt az országgyűlésben való részvételra meghíya 
sincsenek ? (Fölkiáltások: De meg vannak híva f) Én 
tehát ezeket a kért pontokat azon szempontból, 
mivel még a törvények teljesen helyre állítva nin
csenek, az alkotmánynyal egyetemben, én addig 
ezen törvényczikkeknek megsemmisítése nélkül 
nem látom lehetőnek azt, hogy ezen küldöttségek 
választásába bocsátkozzék a ház. 

Van még egy, t. h á z ! . . . (Halljuk!Zaj.) Bocsá
natot kérek; én nem sokszor alkalmatlankodom; 
méltóztassanak türelemmel lenni. Én nem vagyok 
megnyugodva abban, hogy nincs kifejezve, hogy 
azon megválasztandó s részben alakítandó küldött
ségnek megállapodását a kormány a tisztelt háznak 
elő fogja-e terjeszteni vagy nem ? Ott az nincs ki
mondva, hogy ezen előterjesztés következtében azt 
a t. ház tudomásul köteles-e venni, vagy pedig 
tárgyalás és határozati végett eléje terjesztetik? 
Ha tárgyalás és határozat végett: méltóztassanak 
ezt megérintem, s világosan kitenni, mert külön
ben értelme nincs. 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! A miniszté
rium határozati javaslata két különböző tárgyat 
foglal magában. 

Az egyik a quotának, vagyis azon aránynak 
meghatározása, mely szerint Magyarország a tör
vényben kijelölt közös költségek megállapításában, 
vagyis azon költségek fizetésében részt vesz. Erről 
szólnak a 18, 19, 20 és 21 . §-ok. Erre nézve a 
törvény azt mondja, hogy Magyarország is, a laj-
-tántúli országgyűlés is küldjenek ki küldöttséget, 
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mely ezen arányt adatok után kidolgozza, s elő
terjesztvén azt mindenik a maga országgyűlése 
elé, a két országgyűlés azt fontolja meg, igyekez
zenek megegyezni, s ha meg nem egyezhetnek, 6' 
felsége fogja a kérdést eldönteni. 

Ettől egészen különböző tárgy az államadós
ságokban való résztvevés kérdése. Az államadósságok 
kérdésére nézve először azon esetre, ha a két fél 
országgyűlése meg nem egyeznék, épen nincs ő 
felségének fentartva azon jog, hogy 6' döntsön, 
mert e fölött a két országgyűlés egyezkedés útján 
határoz. Másodszor az államadósságokra nézve az 
sincs kimondva, s nem is volt szándéka a törvény
hozásnak kimondani, hogy ezt a kérdést a dele-
gátiók döntsék el; épen azért ki is vette a törvény 
az államadósságok kérdését a delegátiók kezéből. 
Mert a delegátió, a mint méltóztatnak tudni, az 
előtte fenforgó tárgyak fölött végleg, törvény ere
jével határoz. Épen azért nem is adatott elébe más, í 
mint a mi a közös érdekű viszonyokból kiszemel- j 
tetett, t. i. a külügy, a külügynek és a hadsereg
nek költségei. De az államadósságok nem tétettek 
a delegátióhoz, s nézetem szerint épen ebben té
ved Csiky Sándor képviselő úr, midőn a küldött
séget és delegátiót egy tekintet alá veszi, mintha 
az mindenik egyforma hatáskörrel birna, pedig a 
kettő közt igen nagy a különbség. 

Már most, a mi a két tárgyat illeti, az tagad-
hatlan, hogy a 18, 19, 20 és nem tudom még 
mely szakaszok igen világosan mondják, hogy az 
országgyűlés, t. i. a magyar országgyűlés, ép úgy 
mint a másik országgyűlés, azaz a lajtántúli, kül
döttséget választ, mely a quota fölött javaslatot 
készítsen és e kérdést tisztába hozva, azt a két or
szággyűlés elé terjeszsze, föltétül természetesen azt 
tűzvén ki erre nézve, hogy megállapodás a dolog
ban csak akkor történik, ha azok is elfogadják a 
delegátióra vagy átalában a közös ügyekre nézve 
kimondott elveket. A dolog természetes rendje azt 
hozná magával, hogy várjuk be, mig ezt túl is el
fogadják, (Közbeszólás a bal oldalon: ügy van!) és 
akkor válaszszukmeg a küldöttséget. Itt most az a 
kérdés, hogy a jelen helyzetben, midőn a ház haza 
készül, mi volna tanácsosabb: (Bálijuk!) az-e, hogy 
akkor vétessék föl ezen kérdés a házban, és akkor 
tegyünk eleget a 18-dik szakasz rendeletének, mi
dőn majd tálról is tudomásunkra jő, hogy az álta
lunk kikötött föltétel teljesíttetett? vagy pedig, 
hogy már előleg megválaszszuk a küldöttséget 
föltétel alatt, hogy az akkor működjék, midőn 
azon törvény szabta föltételek teljesítve lesznek ? 
(Helyeslés a jobb oldalon. Ellenmondás a balon.) 
Az első módot is követhetjük: hanem akkor 
arra kell készen lennünk, hogy talán két-három 
hét múlva, talán előbb, talán utóbb, ismét össze 
kell hívni az országgyűlést. (Közbeszólások a bal ' 
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oldalról: Hát össze kell hívni!) Ha a t. ház azon kérdési 
kívánja szavazás által eldönteni, hogy most akar
ja-e előleg megválasztani a küldöttséget, azon föl
tétel alatt, melyet emiitettem, vagy az egész dol
got akkorra akarja-e halasztani, midőn majd a mi
nisztérium bejelentheti, hogy igenis túl már a ki
kötött föltételek teljesültek,! és akkor hivassák ösz -
sze az országgyűlés : ez megtörténhetik és e k ér
dest szavazás útján előleg el lehet dönteni. 

Méltóztassanak tehát elhatározni, hogy e kér
dés most szavazás útján döntessék-e el ? és ez 
esetben föntartom magamnak, hogy aztán folytat
hassam előadásomat; ha azonban nem kivannak e 
fölött szavazni, most folytatom. 

Tisza K á l m á n : T . ház! Ez egy külön kérdés, 
mely most fölmerült, és én azt hiszem, lehet hozzá 
szólani. (Halljuk!) 

Én abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
— leg-alább ugy a mint én a dolgot kifejteni igye
keztem — nem az főleg a kérdés, hogy most vá
lasszuk-e a küldöttséget. (Közbeszólás a középen : De 
igenis az!) Engedelmet kérek, de saját nézetemet 
csakugyan én tudom legjobban. Nem az tehát a 
kérdés, hogy most válaszszuk-e meg a küldöttséget 
vagy utóbb, mert ez szerintem mellékkérdés; ha
nem az a fő kérdés, hogy mikor látjuk eljöttnek 
az időt, hogy a küldöttség működjék. És én ré
szemről ép úgy, a mint helytelennek tartom meg
választani most a küldöttséget azon utasítással, 
hogy a paritás és delegátió elvileges elismerése után 
működjék, épen ugy helytelennek fognám látni 
megválasztani akkor, mikor az elvileges elisme
rés azt megelőzte : mert én az elvileges elismerés 
által nem látok a 18-dik szakasz követelményé
nek eleget téve. Tehát én lehetőnek látom a meg
választást most is, de azon kikötéssel, hogy mű
ködés ne történjék addig, mig a 18-dik szakasz
ban tett föltétel teljesítve nem lesz; és lehetetlen
nek látom, hogy működjék addig, mig ez telje
sítve nincs. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ : Folytatom tehát előadáso
mat, miután úgy látszik, hogy nem akarunk most 
a fölött szavazni, hogy most választassék-e meg a 
küldöttség vagy pedig utóbb hivassék-e e végre 
össze az országgyűlés, midőn majd a minisztérium 
azt szükségesnek látandja, és akkor terjesztessék 
elő a választás kérdése. 

Akármi legyen az egyiknek vagy a másik
nak nézete az államadósságokra nézve, a quotára 
nézve kérdésen kivül előbb-utóbb meg kell válasz
tanunk a küldöttséget. Az a kérdés, mikor történ
jék ez ? Ha tehát ezt nem akarják szavazás által 
eldönteni, végezzünk és szavazzunk az egész ja
vaslat felett. Erre is ráállok; és ez esetben a do
log érdeméhez szólok. (Halljuk! Halljuk!) 

A quotára nézve a küldöttséget okvetlenül 
42 
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meg kell választanunk, és e részben legkevesebb > 
nehézséget sem találok részemről a miniszteri ja- \ 
vaslat elfogadására nézve. Az abban kikötött föl
tétel engem teljesen kielégít, annál is inkább, mert 
legkevesebb veszélyt sem látok oly dologban, 
melynek végleges eldöntése a ház határozatától 

Meg vagyok győződve, hogy a ház épen nem 
óhajtja, hogy még 1868-ra is oly meghatal
mazás adassék a minisztériumnak, a milyen 1867-
re adatott, következőleg óhajtja, hogy a költség
vetés határozottan még ezen esztendő folytán ál-
lapittassék meg. A költségvetés megállapításához 
annak kidolgozása szükséges; ez pedig se a quota 
megállapítása nélkül, se a másik kérdés, t. i. az ál
lamadósságokban való részvét kérdésének eldön
tése nélkül meg nem történhetik. (Helyeslés a kö
zépen.) Már ezen évnek felét átéltük s második 
felébe lépünk. A dolog igen fontos és sok tanács
kozást igényel. Ha elveszitjük ezen néhány hetet, 
vagy két hónapot, attól félek, nem készül el új 
évig a dolog, és akkor sokkal nagyobb baj fog be
lőle származni. 

Miből áll a minisztérium javaslata? Abból, 
hogy —ha lehet — az előmunkálatok, melyeknek 
megvizsgálása, el- vagy el nem fogadása úgy is a j 
háztól függ, a szünetelés ideje alatt, azok által, ki- i 
ket mi ezzel megbízunk, illetőleg a minisztérium 
által, elkészíttessenek, hogy annak idején a költség
vetést elő lehessen terjeszteni. Ez egyszerűen a ; 
kérdés. 

A javaslat másik része az államadósságra vo- ! 
natkozik, mely különbözik a quota kérdésétől. Az 
államadósságra nézve nem azt mondja a törvény, 
a mit a quotáról, hogy erre nézve a két küldöttség 
készítsen javaslatot, és azt a javaslatot aztán az 
országgyűlés tárgyalja, és ha a két országgyűlés 
nem tudna megegyezni, ő felsége döntse el a kér
dést; hanem azt mondja a 61-dik szakasz, hogy a 
minisztérium a másik fél minisztériumával együtt 
készitsen arra nézve javaslatot, az 55-dik sz. pedig 
azt mondja, hogy az államadósságokra nézve Ma
gyarország a lajtánttíli országokkal mint szabad 
nemzet szabad nemzettel egyezkedjék, és oda teszi, 
hogy „előre bocsátott értekezés folytán." Ezen 
értekezést a kormány kormánynyal, a nemzet nem
zettel fogja vinni, mert az van a törvényben, hogy 
„mint szabad nemzet szabad nemzettel előre bo
csátott értekezés folytán" stb. Ha a lajtántúli tar
tományok a magok részéről vagy azok ország
gyűlése a maga részéről, mint szabad nemzet, kül
döttséget választ, azt mi nem utasíthatjuk az 55. 
szakasz szerint oda, hogy értekezzék a mi minisz
tériumunkkal, mert e szakasz világosan mondja : 
„mint szabad nemzet szabad nemzettel előre bo
csátott értekezés folytán ;a az országgyűlés pedig 

velők mint szabad nemzettel nem értekezbetik 
másként, mint küldöttsége által az ő küldöttségök-
kel. (Helyeslés a középen.) Ezen küldöttségnek tehát 
nem az a föladata, hogy készítse el a javaslatot, mert 
ez a 61-dik szakaszban világosan a minisztériumra 
van bizva, hanem az, hogy értekezzék, mert köl
csönös fölvilágositás, kölcsönös capacitaió szokott 
egyességre vezetni. Midőn tehát a minisztérium 
azt kívánja, hogy ily küldöttség neveztessék ki, 
akkor nem azt kívánja, nem is kívánhatja, hogy 
ezen küldöttség végezzen mindent, hanem azt kí
vánja, hogy az 55-dik szakasz azon pontjának, 
mely szerint mint szabad nemzet szabad nemzettel 
előleges értekezés folytán akarunk értekezni, elég 
tétessék. Nem kell tehát e törvényt a minisztérium 
ellen e pontban védelmezni, vagy ha védelmezni 
kell, az által védelmezzük, hogy a minisztériumot 
azon törekvésében, hogy a törvénynek elég tétes
sék, támogatjuk. (Helyeslés a középen.) 

A szerkezet, a mint a miniszteri lediktálás 
után szól, engem kielégit; csak az utolsó sornál •— 
nem mintha nem azon értelmet akarnám neki tu
lajdonítani, vagy mintha kétkedném, hogy a mi
nisztérium is ugyanazon értelmet tulajdonítja neki, 
hanem nagyobb világosság kedveért — egy pár 
szót akarnék hozzá igtatni. Azt mondja ugyanis a 
javaslat: „Az országos küldöttség föladata lesz az 6 
felsége többi országai törvényhozása által kikül-
dendő választmány nyal a fönemlitett törvény 55 . 
§-ában emiitett előleges értekezésbe bocsátkozni." 
Ez a törvény rendelete. „Ezen értekezés eredmé
nyét a minisztérium — folytatja a javaslat — az 
országgyűlés elé terjesztendi. " Világosabban ezt 
igy akarnám kifejezni, hogy „ezen értekezés ered
ményét a minisztérium, a 61-dik szakasz értel
mében, saját javaslatával együtt, az országgyűlés 
elé terjesztendi." Ezzel lesz teljesítve és tökéletesen 
elég téve a törvénynek és minden rendeletének. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt hiszem, azon módosítás, melyet Pest belvárosa 
érdemes képviselője, Deák Ferencz úr beadott, tö
kéletesen megegyezik a törvényre alapitott azon 
elvekkel, melyekből a minisztérium javaslata téte
lénél kiindult, annyival inkább, mert a javaslat
ban ugy is ben foglaltatik, hogy a minisztérium 
az ő felsége többi országai minisztériumával foly
tatandó tárgyalásokat elő fogja terjeszteni. Ennél
fogva természetes, hogy csak a 61. szakasznak 
akart eleget tenni a minisztérium, midőn a folyta
tandó értekezéseket az országos küldöttséggel vélte 
közlendőknek. Egyébiránt ezen kötelezettség, mely 
a 61 . szakaszban foglaltatik, ha meg nem emlitet-
nék is a határozati javaslat által, a minisztériumot 
kötelezné. Nem lehet tehát semmi észrevétele a 
minisztériumnak, ha ezen határozat a javaslatban 
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kifejezést nyer, mi pedig Deák Ferencz képviselő 
úr indítványa által történik. 

TiSZa K á l m á n : Tisztelt ház! Csak pár szót 
kívánok szólni az államadósságokra nézve, azok 
folytán, miket Deák Ferencz t. képviselő' társam 
elmondott. O ugyanis indokolandó, hogy a minisz
térium által ajánlott eljárás tisztán a törvényből 
foly, azt állította föl, hogy miután az 55-dik sza
kasz azt mondja, hogy mint szabad és egymástól 
tökéletesen független nemzetek, kell hogy egy
mással érintkezzünk : ennek természetes kifo
lyása az, hogy küldöttségek neveztessenek ki és 
ezek értekezzenek. Én részemről ezzel ellenkező 
nézetben vagyok: mert úgy tudom, hogy egymás
sal teljesen szabad és független nemzetek másutt 
is e világon szoktak egymással értekezni, és Ma
gyarország is jöhet oly helyzetbe, hogy más nem
zetekkel is érintkezzék ; de azt sehol sem tudom, 
hogy ez országgyűlési küldöttségek által történik, 
hanem igenis történik mindenütt a kormány által. 
Én tehát a törvény értelme felől ellenkezőleg meg
győződve nem levén, ragaszkodom előbbi vélemé
nyemhez. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Madarász József: T. ház! Nem kívántam 
még ez átaíános tárgyalásnál sem Bobory t. kép-
viselő társam előadása után szólni; de miután Pest 
belvárosa érdemes képviselője a minisztériumnak | 
előadott határozati javaslatát úgy tünteti föl, mint j 
a többség által megszavazott törvénynek nem el-
lenműködését, hanem támogatását, és e részben [ 
hivatkozik a 61 és 55-dik szakaszokra : noha én a j 
paragrafusoknak, azon irtóztató sok paragrafusok- j 
nak barátja nem vagyok : kénytelen vagyok a t. 
háznak emlékezetébe hívni, hogy akkor ne feledje I 
egyúttal a 54-dik vagyis a megelőző szakaszra ! 
való hivatkozást se, a mely 54-dik szakasz teljesi-
tésétől függesztetik csak föl a 61-dik és 55-dik 
szakaszok működése, mely 54-dik szakasz azt tar
talmazza : „De kijelentette már az országgyűlés, 
hogy ha a valóságos alkotmányosság hazánkban 
és ő felsége többi országaiban is, minél előbb és 
tettleg, életbe lép , kész megtenni mindazokat, 
miknek módozatait az 55-dik és 61-dik szakaszok 
megírják." É n tehát határozottan állítom— és bár 
czáfoltatnám meg — hogy ő felsége többi orszá
gaiban valóságos alkotmányosság nem létezik 
még. Valóságos alkotmányosság — hogy egyebet 
ne mondjak — felelős minisztérium nélkül csak 
önámitás; és csak ráfogás az, hogy ott valóságos al
kotmány létezik. (Helyeslés a bal oldalon.) Miután 
pedig e ház képviselőinek többsége kimondotta az 
54-dik szakaszban, hogy míg valóságos alkot
mányosság nem létezik, addig se az 55-dik, se a 
61-dik szakaszok módozatait nem fogja igénybe 
venni, de csak is az 54-dik szakasz teljesítése után; 
és miután ez nem teljesíttetett: kénytelen vagyok 

visszafordítani Pest belvárosa képviselőjének állí
tását, és ellenében azt mondom, hogy igenis, a* 
54-dik szakasz nem teljesittetvén — mert a ki azt 
mondja, hogy az 54-dik szakasz szerint kivánt al
kotmányosság fönáll, az önámitásban él — ez 
tehát nem teljesittetvén, se az 55-dik, se a 67-dik 
szakasz életbe nem léptethetik. 

De méltóztassanak egyúttal abban is Pest bel
városa érdemes képviselőjének tévedését be l á tn i . . . 
(Zúgás középen. Balról: Halljuk!) Jól tudom én, 
hogy a ki maga készité a törvényjavaslatot, maga 
leginkább képes fölfogni annak fonalát i s ; de meg
bocsássanak, hogy legyen az bár az egész világ 
legnagyobb bölcse; botolhat mégis, és minél na
gyobb, annál nagyobbat botolhat. (Zaj. Zúgás kö
zépen. Elnök csenget.) Tévedés tehát az. hogy nincs 
az önmagok által hozott törvénynek sérelme, mert 
a 18-dik szakasz világosan ezeket mondja : „Ezek 
azon tárgyak — elősorolja a kül-, had- és pénz
ügyet — melyeknek a fönirt módon közössége 
a pragmatica sanctióból folyónak tekintetik j ha 
ezekre nézve mindkét fél egyetértésével megtörté
nik a megállapodás:" akkor, és csak is akkor he
lyes a kormány óhajtásának tárgyalása. Mert én, 
uraim! mindaddig, míg e megállapodás, ez ország
gyűlésen megtörténvén, ott a másik országgyűlé
sen szintén „és a felelős minisztérium közbejötté
vel" meg nem történik, ellentétben látom önmagá
val a 18-dik szakaszszal a jelen tanácskozás alatt 
levő határozati javaslatot. 

Ezek azon okok, melyeket, akaratlanul bár, 
kénytelen valék megjegyezni. 

Nagyon jól tudom, uraim i hogy az állam
adósság különösen hazánknak minden egyes tag
ját és az országot érdekli; nagyon jól tudom, hogy 
annak elvállalását még az önök által hozott tör
vény is föltételhez köté, köté pedig a teljes, a va
lóságos alkotmánynak itt is, ott is helyreállittatá-
sának itt is ott is teljesítéséhez. E teljesítés előtt 
hát, e részben, mig e föltétel nem teljesül, csak 
értekezletbe is bocsátkozni, mig az alkotmányos
ság itt is, ott is nem lép életbe, én részemről leg
alább — mert véleményem szerint ez törvény el
len történik — törvénysértésnek tartom. És mert 
nézeteimet az államadósságokra nézve majd ki fo
gom én mondani akkor, midőn ez ügy e ház előtt 
tárgyaltatni fog, most is előre nyilvánítom, hogy 
szerintem az alkotmányosság ott, legalább még 
azon mértékben nem állván vissza, mint azt a több
ség által hozott törvény kívánja, az államadósság 
iránti kölcsönös érintkezést, értekezéseket ha
zánk törvények által biztosított anyagi jólléte el
len intézett cselekvénynek tekintem. 

És igy kénytelen vagyok csakugyan bizni e 
részben Kossuth Lajos nagy hazánkfia levele azon 

42* 
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részében is . . . (Zajos éljenzés a széhö balon s a kar
zatok egy részén.) 

E l n ö k : Intem a hallgatóságot, hogy tartsa 
magát a szabályok értelméhez, és se tetszést, se nem
tetszést ne nyilvánítson. (Helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : . . . melylyel szavaimat be
fejezem. (Olvassa:) „Lassan-lassan lelebben a fátyol 
a bécsi alkudozások titkairól. Ú g y látszik, mind 
ez már kicsinált dolog, (Zaj és közbeszólások) s az 
országgyűlés csak arra van Jiivatva, hogy a be
végzett ténjrt registrálja." (Elénk helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Kérem a t. képviselőket, ne méltóztassanak köz-
beszólani: nem is hallhattuk az érdekes utósza
vakat. Kár az ily szép mondatokért! Halljuk még 
egyszer! 

Madarász József (olvassa •.) „Úgy látszik, 
mind ez már kicsinált dolog, és az országgyűlés 
csak arra van hivatva, hogy a bevégzett tényt re-

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Ki mondja ezt? Ezt csak az újságok mondták! 

Madarász József: Csodálom, hogy a t. mi
niszterelnök úr nem volt szives figyelni; vagy tán 
a zajban nem méltóztatott hallani szavaimat. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
A zajban. 

Madarász József : Ismétlem tehát a mon
dottakat. Azt mondám: Bezárom szavaimat Kos
suth Lajos nagy hazánkfiának irt azon szavaival, 
melyeket én e szerint magamévá teszek. (Olvassa :) 
„Lassan-lassan lelebben a fátyol a bécsi alkudo
zások titkairól. Ú g y látszik, mind ez kicsinált do
log, s az. országgyűlés csak arra van hivatva, hogy 
a bevégzett tényt registrálja." 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Úgy! 
Most már értjük. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra följegyezve, 
azátalános tárgyalást befejezem. A kérdést ekként 
fogom föltenni: elfogadja-e a t. ház a minisztérium 
által előterjesztett és általa ma módosított határo
zati javaslatot a részletes yita alapjául? 

Deák Ferencz : Az általam beadott módosit-
ványt, melyet a minisztérium magáévá tett, szin
tén a kérdésbe lehetne foglalni. 

Yárady Gábor : T .ház ! Tisza Kálmán kér
dést intézett a minisztériumhoz, hogy módositvány-
ként kivánja-e e toldalékot- tekinteni? és ez hall
gatva elfogadtatott: ezen toldalék tehát esak mó-
dositvány, és az átalános tárgyalás alapjául csak 
a határozati javaslatot lehet fölvenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Engedelmet kérek: a javaslatot a minisztérium 
nyújtotta be ; a tárgyalás előtt a minisztérium 
módositványt adott a ház elé, és méltóztattak azt 

magoknak le is diktáltatni, hogy tárgyaltathassék; 
a tárgyalás akként is folyt, és a határozati javas
lat szövege a módositvány által megváltoztatott. 
Magán képviselőnek is van joga indítványt tenni 
s azt visszavonni; s van a minisztériumnak is. A 
dolog természetével is megegyezik, ha a t. ház ta
nácskozása nem azon javaslatra terjed ki, mely 
három nappal ezelőtt adatott be, hanem azon tol
dalékkal ellátott javaslatra, melyet szerencsém volt 
a ház asztalára letenni. 

BÓniS Sámue l : Az én vélekedésem szerint 
a kérdésbe nem tehető — mint az elnökség által 
ki volt jelentve — hogy a toldalékkal együtt? 
A kérdés csak az : kivánja-e a ház a minisztérium 
által beadott határozati javaslatot a részletes ta
nácskozás alapjául elfogadni ? Én azt tartom, a be
adott toldalék : részlete ezen határozati javaslatnak *, 
ennélfogva ehhez csak a részletes tanácskozásnál 
kell hozzá szólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés az, hogy a ház 
a határozati javaslatot átalánosságban a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörté
nik.) A ház a határozati javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja. Következik a részletes 
tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (kezdi a határozati 
javaslatot olvasni?) 

Tisza K á l m á n : Kérem az elnökséget han-
gosabb fölolvastatásra, mert nem vagyok képes 
azt ezen zajban figyelemmel követni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (folytatja s bevégzi 
a felolvasást.) 

Tisza K á l m á n : Az eredeti szerkezethez bá
tor volnék részemről azon módositványt beadni, 
miszerint alólról a 4-dik sorban a „67-dik szakasz" 
megemlítése hagyassék ki. (Maradjon!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az én előterjesztésem szerint kívánom, hogy ezen 
a 67-dik szakasz megemlitése hagyassék ki, mi
után a következő pótlék azt tisztábban és határo
zottabban megmagyarázza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e módositványt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által ajánlott toldalékot a Deák Ferencz beadta 
módosifványnyal.) 

Tisza K á l m á n : Nekem részemről az a mó
dosításom volna, hogy ezen egész pótlék a határo
zati javaslatból hagyassék ki. 

Elnök : A minisztérium által előterjesztett 
módositványt Pest belvárosa érdemes képviselőjének 
észrevételével együtt elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) 

Tisza K á l m á n : Egyszerre mind a kettőt 
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nem lehet elfogadni. A kérdéshez kell szólanom. 
En azt tartom, az eredmény ugyanaz; de a do
lognak formája, hogy előbb a beadott szerkezet
hez kell szólani, mint a t. elnökség akarta: ha az 
elfogadtatik, elesnek a módositványok. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Nem érthetek egyet az előttem szólott képvi
selővel, a kérdésre nézve : mert itt nem az áll, hogy 
ha az első módositvány elfogadtatott, akkor a má
sik elesik ; sőt egyik a másikat kiegésziti és egy-
átalában egymással ellentétben nincs. Azért semmi 
okot nem látok, miért ne lehetne a kérdést ugy 
föltenni, vajon a minisztérium által javasolt pótlék 
a Deák Ferenez képviselő úr által javaslatba, ho
zott toldalékkal elfogadtatik-e vagy nem ? {He
lyeslés) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, kik a kö
zös érdekű viszonyok tárgyában beadott minisz
teri javaslatot a toldalékkal és a Deák Ferenez úr 
által ajánlott módosítással elfogadják, fölállani. 
(Megtörténik.) A t. ház a minisztérium által beadott 
toldalékot Deák Ferenez érdemes képviselő úr ész
revételével együtt elfogadja. Most méltóztassék 
fölolvasni az egészet, úgy, mint a t. ház elfogadta. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa az elfo
gadott egész szerkezetet 1). 

E l n ö k : A kik a végleges szerkezetet, úgy a 
mint fölolvastatott, elfogadják, méltóztassanak föl
állani. (Megtörténik.) Ennélfogva a t. ház a hatá
rozatijavaslatot végleges szerkezetében elfogadja. 

Úgy vagyok értesülve, a mélt. főrendek ma 
is készek ülést tartani erre nézve. Ha tehát a t. 
ház beleegyezik, az ülést a jegyzőkönyv hitelesi-
téséig fölfüggesztem. A jegyzőkönyvi kivonatot 
Dimitrievies jegyző úr viszi át a főrendekhez. 

Deák FerenCZ : Miután a határozati javaslat 
elfogadtatott, most annak teljesítéséhez kell fogni, 
t: i. a választáshoz. A választásoknál természetesen 
mindenki szeretne másokkal is értekezni: ennél
fogva ehhez fogni most bajos lenne. Gazdálkod
junk azonban az idővel; s azt hiszem, holnap déli 
12 órakor ülést lehetne tartani a választás végett. 
(Fölkiáltások a bal oldalon : Ma este! Mások: Most 
mindjárt!) Most mindjárt nem lehet a választást 
eszközölni. Nem oly csekélység ez, hogy az ember 
azonnal leülhetne és rögtön megirhatná a válasz
tási jegyzéket. E végre még másokkal szükséges ér
tekezni. Nem látom át, miért ne lehetne holnap déli 

12 órakor ülést tartani ? (Fölkiáltások: ünnep van!) 
Sok országgyűlésen voltam már jelen, a hol a mise 
és az isteni szolgálat idejét szintén respektálták: 
de azért ily körülmények között, kivált nem tartós 
ülést, lehetne tartani. (Fölkifiltások a bal oldalon: 
Tartsiüc ma este!) Ebbe is beleegyezem. 

E l n ö k : Ha beleegyezni méltóztatnak, hogy 
a választás, még mi előtt a mélt. főrendektől az üze
net megérkezik^ eszközöltethetik, ez esetben ma d. 
u. 6 órakor fog ülés tartatni. (Helyesl's) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! A minisztérium által 
beadott határozati javaslat keresztülment s a 
többség azt határozati erőre emelte; ahhoz tehát 
szavam nem lehet. Engedje meg azonban a t. ház 
kijelentenem, hogy midőn a minisztérium azon ér
tekezlet eredményét, mely értekezlet a két ház tag
jai közt fog tartatni, be fogja a háznak jelenteni. 
ezt én úgy értelmezem, hogy ugyanakkor be fogja 
jelenteni az értekezletben részt vetfc küldöttség 
munkálatát és jegyzőkönyvét is. Erre határozat 
nem szükséges, hanem azt hiszem, ezt ilyen érte
lemben vette a t. ház. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: Sok országos küldöttségben 
vettem részt, a melyek mindenikének rendesen 
jegyzőkönyve is volt; és azt hiszem, a mit az ál
talunk küldendő küldöttség részéről Bóuis képvi
selő társunk kivan, azt a lajtántúli küldöttek ré
széről a lajtántúli tagok ép úgy meg fogják kí
vánni a magok részéről, hogy t. i. bele menjen a 
jegyzőkönyvbe, hogy ez meg ez a kérdés tárgyal
tatott, ez meg ez volt a megállapodás, és hogy 
Péter vagy Pál más nézetben volt. Ezt mindenki 
megkívánja, a maga íg-azolása tekintetéből. A ha
tározaton nem lehet változtatni; de bele lehet tenni 
jegyzőkönyvünkbe. hogy ezen kérdés intézte
tett és hogy a ház ezen magyarázatot helyeselte. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha tehát a t. ház azt kívánja, hogy 
ma legyen ülés, ugy ma d. u. 6 órakor jöhetünk 
össze. 

Most a mai ülés jegyzőkönyvének egy része 
rog hitelesittetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvének a minisztérium által beadott hatá
rozati javaslatra vonatkozó pontjait.) 

E l n ö k : Hitelesíttetik. 
Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
1) Lásd az Irományok 135-dik számát. 
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CXLIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 28-dikán 

D ó s a E l e k e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatik panasz az oraviczai képviselőválasztás ellen. Szavazás a reichsrath küldöttségével értekezendő 
magyar országos küldöttség képviselőházi tagjaira. A főrendek üzenik, liogy az ezen küldöttségre vo natkozó képviselőházi határoza
tot magokévá tették. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
•Gyula gr., Eötvös József b., Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. u. 6 ómkor. 

E l n ö k : Mindenek előtt a jegyzőkönyv fog 
meghitelesittetni azon pontjaira nézve, melyek az 
előbbi ülésben még meghitelesitve nem lettek. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a délelőtti 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak a jegy
zőkönyv ellen ? (Nincs!) Ennélfogva hitelesítve van. 

A jelen ülés jegyzőkönyvét fogja vezetni 
Grajzágó Salamon jegyző úr, a beszélők neveit 
jegyzi Csengery Imre jegyző úr. 

Bátorkodom tudatni "a t. házzal, hogy pót
óvás érkezett az oraviczai választókerület számos vá
lasztói részéről Graenczenstein Gusztáv választása 
ellen. Ennek mielőbbi fölvevését az teszi sürgetővé, 
hogy az átadatván az igazoló bizottságnak, az a 
maga tudósítását m á r a legközelebbi ülésben meg
tehesse és az igazolás kérdése mielőbb eldöntethes
sék. Ezen óvás át fog adatni az igazoló bizott
ságnak. 

A mai megállapodás- és határozatnál fogva a 
szavazás ez ülésre levén kitűzve, tisztelettel fölké
rem a képviselő urakat, méltóztassanak szavazási 
czéduláikat beadni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névjegyzékét, kik a közös érdekű viszonyok tár
gyában kiküldendö bizottság tiz képviselőházi tagjára 
beadják szavazó jegyeiket.) 

E l n ö k : T. ház! A jegyző urak számba fog
ják venni a beadott szavazatokat s az eredményt 
elő fogják terjeszteni a legközelebbi ülésben 
hétfőn. 

Rajner Pál barsi főispán a felsőház részéről 
üzenetet lesz átadandó. 

Rajner P á l főrendi j e g y z ő (a háznagy ál
tal bevezetve, a,z elnöki szék elé lép): Mélt. elnök! t. 
képviselőház! A magyar minisztérium által előter
jesztett s a képviselőház által elfogadott határozati 
javaslatot, melyben egy 15 tagból álló országos 
bizottság kiküldése inditványoztatik, a m. főren
dek tárgyalás alá vévén, az e tárgyban hozott ha
tározatra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatot meg
bízatásom folytán ezennel van szerencsém egész 
tisztelettel átnyújtani. {Éljenzés.) 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a főren
dek üzenetét.) 

E l n ö k : T. ház ! Ezen üzenet tudomásul vé
tetik. 

Nagy fontosságú ügyek levén függőben, kö
telességemnek ismerem a képviselőház tagjait föl
szólítani, hogy ezen nagy fontosságú tárgyak be-
végeztéig helyben maradni hivatásukhoz s külde 
tésökhöz illő kötelességüknek ismerni szíveskedje
nek (Helyeslés), nehogy bekövetkezzék az, hogy 
ily nagy fontosságú ügyeknek tárgyalása meg
akadjon a miatt, hogy az alsóház határozati ké
pességgel nem bir. (Helyeslés.) Tehát ujabban is 
bátor vagyok fölkérni, méltóztassanak ezen nagy 
fontosságú tárgyak lejártáig helyben maradni s a 
tárgyaláson megjelenni. 

Más tárgy nem levén, bátor vagyok még ki
jelenteni, hogy a legközelebbi ülés hétfőn d. e. 10 
órakor fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 7 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Wesselényi József b. megbízó levele ; Szentiványi Adolf és Gyene Károly lemondása a képvi
selőségről ; Fogler László kérvénye egy épitmény megőrzése iránt. Kálnoky Dénes gfé egy ellene tett panasz félretétele iránt ; Szabó 
Gábor és társaié országos kártalanításért a magyar bankjegyek megsemmisitése folytán ; nyárádi lakosoké úrbéri ügyben ; Kovácsik 
Jánosé 1848— 9-beli követelése kielégítéséért; Schrödcr Keresztélyé a budai katonai parancnokságnak tett szolgálmánya kifizetéseért; 
váczi választóké Váez városnak fólrubázása iránt külön képviselő választása jogával. A ház megszámlálja magát. Az országos kül
döttségre történt szavazás eredménye kihirdettetik, A koronázás leírása az irományok közé soroztatik. Zárt ülés. A kormány vasúti 
javaslata tárgyaltatik s elfogadtatik. A fogarasvidéki központi bizottságot a ház még egyszer elcökileg fölszólittatni rendeli 
hogy a képviselőválasztást ejtse meg. Kiss Bálint nj kérvényének tárgyalása napi rendre tűzetik. A szünetelés alatt működendő bizott
ságok tagjainak napidijaik, valamint a terem akusztikájának javítására szükséges költségek megajánltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gytüa gr., Eötvös József o., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

ElnÖk : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Ráday László gr. jegyző úr, a szólani 
kívánók neveit fogja jegyezni Gajzágó Salamon I 
jegyző ár. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít-
tetní. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a jtmius 
28-dikán este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Wesselényi József b., a szilágy-csehi 
választókerület képviselője megbizó levelét muta
tom be. (Az állandó igazoló bizottsághoz utasit-
tatik.) 

Szentiványi Adolf a vallási minisztériumhoz 
miniszteri tanácsossá levén kinevezve, kipviselői J 
állásáról lemond. A liptómegyei központi választ- | 
mány föl fog szólittatni új választás eszközlésére. ! 

Ú g y szintén Szatmár város képviselője Gyene I 
Károly úr családi viszonyainál fogva képviselői ; 
állásáról lemond. Szatmár város központi bízott- j 
sága szintén föl fog szolittatni új választás eszköz- ! 
lésére. 

Van szerencsém a t. képviselőháznak a követ- j 
kező kérvényeket bemutatni. j 

Fogler László, breznóbányai lakos, a kincs- j 
tár tulajdonába átment, ezelőtti kegyesrendüek í 
kolostora és folyamodó háza között fönálló épit- | 
ményt jelen állapotában meghagyatni kéri. 

Kálnoky Dénes gr.ésfó'királybiróaSzentivá- | 
nyi Gábor sepsi-szent-iványi lakos által 861 sz. a. 
beadott kérvényt alaptalannak állítván, azt félreté- j 
tetni kéri. I 

Szabó Gábor és társai, fülöpszállási lakosok, 
az 1848/9-dik évben kibocsátott és az osztrák kor
mány által megsemmisített magyar papírpénz ál
tal számos árva s egyéb pénztáraknak, nem kü
lönben magánosoknak okozott károsítását pana
szolván, országos kártalanítást eszközöltetni kér
nek. 

Nyárád unghmegyebeli község összes lakosai 
curialis telkeik után 1836-ban kiadott birtokillető-
ségök örök áron megváltását s minden úrbéri ter
hektől fölmentésöket kérik eszközöltetni. 

Kovácsik János, békésmegyei szarvasvárosi 
lakos, az 1848/9-dik évi hadjáratban kiszolgálta
tott bőrárukért járó 1776 ft. 95 kr. követelését ki
fizettetni kéri. 

Schrőder Keresztély, pesti üveges, a budai 
General Cómando épületén berakott ablaküveg
táblákért járó fizetetlen 385ft. 51 kr. követelését 
kifizettetni, vagy azokat, természetben viszaadatni 
kéri. 

Vácz város több választó polgára kéri, hogy 
Vácz város külön követválasztási joggal ruház
tassák föl. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A t. képviselő urak közül tizen beadták azon 
kívánságukat, hogy zárt ülés tartassék. Ennek kö
vetkeztében fölszólitom a hallgatóságot, hogy a 
karzatokat hagyja el. 

Markos I s t v á n : T. ház! Nekem úgy lát
szik, mi most nem vagyunk oly számban, hogy a 
ház magát határozathozatalra képesítve érezné. Föl
kérem a t. elnökséget, méltóztassék a névlajstro
mot fölolvastatni, hogy biztosak lehessünk, vajon 
határozatképes-e a ház. {Fölkiáltások; Nem szük
séges !) 
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E l n ö k : Ú g y látom, szemmelis ki lehet venni, 
hogy határozatképesek vagyunk. [Helyeslés.) 

Markos I s t v á n : Kívánom, hogy a névlajst--
rom fölolvastassák. 

E l n ö k : Kivánja a t. ház a lajstrom fölolvas-
tatását? (Fölkiáltások: Nem szükséges! Elegen va
gyunk!) A többség, úgy veszem észre, nem kivánja ' 
a lajstrom fölolvasását. Ha egyébiránt ezen kérdésre 
nézve szavazást kivannak, az is megtöxiénhetik. 

Markos I s t v á n : T. ház! Én oly indítványt 
tettem, mely indítvány fölött a mostani többség 
abban az esetben, ha a ház nem határozatképes, 
határozatot nem is hozhat. Tehát újból kérem a 
névlajstromot fölolvasni. (Közbeszólások: Nem szük
séges ! Csak a jegyzők számlálják meg a jelenlevőket.') 
Aztán ha a ház határozatképes, folytathatnók a 
tanácskozást. 

Kovách Lász ló háznagy: T. ház ! Jelentem, 
hogy 204 képviselő van jelen ; ennélfogva a ház 
határozatképes (Közbeszólások : Halljuk a névsort!) 

E l n ö k : A háznagy úr jelenti, hogy 204 kép
viselő úr van jelen. (Közbeszólások: Fölkeli olvasni a 
névsort! Atalános zaj.) Azonban ha kivánja a t. 
ház, a névsor föl fog olvastatni. (Halljuk.') 

Gajzágó Salamon jegyző (kezdi a névsort 
olvasni.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház ! Igen kár az 
időt vesztegetni a névjegyzék fölolvasásával. Sok
kal egyszerűbb és rövidebb lenne, ha csak az el
nök számlálná meg a jelenlevő képviselőket. (Köz
beszólások: Halljuk a névjegyzéket! Atalános hosszas 
zaj; Elnök csönget.) 

K á r o l y i Ede gr *.T. ház! A zárt ülésre nem 
szükséges a határozatképesség: azért nem is szük-
széges megszámlálni a jelen levőket; (Ellenmon
dások) hanem ha vége lesz a zárt ülésnek, akkor 
lehet összeszámlálni. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Ha a gyakorlat 
zsinórmértékül szolgálhat ily esetekben, melyekre 
nézve a szabály tüzetesen nem rendelkezik, e te
kintetben bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni, 
hogy 61-ben hasonló esetben a jegyzők olvasták 
meg a jelenlevőket, és kitűnvén, hogy a ház hatá
rozatképes, a ház folytatta tanácskozását ; ha pe-
dik kitűnt, hogy nem volt határozatképes, akkor 
az ülés eloszlott. (Helyeslés. Ellenmondás. Zaj.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : T . ház ! Csak azon ok
ból is, hogy lássa a ház, kik azon tagok, kik távol 
vannak, föl kellene olvasni a névsort. (Zaj) 

Zsedényi E d e : Azt hiszem, föl kell olvasni 
a névsort. (Fölkiáltások: Nem szükséges!) Constatál-
juk, kik hiányoznak, hadd tudja meg az ország ! 

Gajzágó Salamon, Dimitrievics Mlos és 
Csengery Imre jegyzők (váltakozva fölolvassák a 
képviselők névsorát, mely alkalommal: 

Jelen vannak: Almássy György gr,, Andrássy 

Gyula gr., Angyal Pál, Armbruszl Péter, Ányos Ist
ván, Babes Vincze, Balomiri János, Bárányi Ágos
ton, Bartal György, B irtai János, Bay György, 
Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós* Beli-
czey István, Bencsik György, Beniczky Gyula, Be-
niczky Ödön, Berde Mózsa, Bsrnáth Zsigmond, Ber-
zeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., 
Bethlen János gr., Békássy Lajos, Binder Lajos, Bin
der Mihály, Bittó István, Bobory Károly, Boér János, 
Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Bo
ros Pál, Botka Mihály, Bömches Frigyes, Böszörmé
nyi László, Borcsányi János, Bernáth Lajos, Boha-
tielu Sándor, Balomiri Simon, Betegh Kelemen, Buócz 
Kálmán, Császár József, Cseh Sándor, Csengery Im
re, Csik András, Csiky István, Csiky Sándor, Csörghe 
László, Czorda Bódog, Cséry Lajos, Damaszkin Já
nos, Darvas Antal, Dani Ferencz, Deák Ferencz, 
Deáky Lajos, Dedinszky József, Dessewffy Ottó, Det-
rich Zsigmond, Dimitrievics Milos, Doboczky Ignácz, 
Dobrzánszky Adolf, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Drottleff Tamás Vilmos, Eöry Sándor, 
Eötvös József b., Ér Ős Lajos, Fábián Gábor, Fehden-
feld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Fisser István, 
FüUpp Lipót, Fehér Miklós, Foldváry Miklós, Fabri-
tius Károly, Farkas Elek, Gajzágó Salamon. Gábriel 
István, Gál János, Gál Miklós, Gál Péter, Geczö Já
nos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gorove- István, 
Gozsdn Manó, Giíhody Sándor, Graenczenstein'Gusz
táv, Hedry Ernő, Hodosiu József, Hollán Ernő, Hor • 
vát Boldizsár, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosz-
szu József, Hunfalvy Pál, Ibrányi Lajos, Ihász Re-
zsö, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka Imre, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Mik
sa, Justh József, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, 
Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kemény Gábor b., Kemény Ist
ván &., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Ki
rályi Pál, Kiss Jakab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kol-
ler Antal, Kossuth Pál, Kovách László, Kudlik István, 
Kurcz György, Kvassay László, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Ltiksics Bó
dog, Lukynich Mihály, Luzsénszky Pál b., Lázár Kál
mán gr.,MadarassyMór,Madocsányi Pál,Majthényi Jó
zsef b., Makray László, Markos István, Maróthy János, 
Mátyáss József,Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre 
gr., Mocsonyi Sándor, Moldován János, Molnár Pál, 
Morscher Károly, Milkovich Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Nagy Károly, Németh Károly, Nyáry Pál, Oláh 
Miklós, Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Lajos, 
Papp Zsigmond, Patay István, Perczel Béla, Perczel 
István, Pethe András, Plachy "Lajos, Podmanicsky 
Frigyes b., Pidszky Ferencz, Paiss Andar, Ráday 
László gr., Ráih Péter, Reviczky István. Román Sán
dor, ifj. Rudics József b., Rwdnyánszky Flórián, Rutt-
kay István, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Radics 
Ákos, Ráih Károly, Semsey Albert, Siklósy Károly 
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Simay Gergely, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy 
Ignácz, Somssich Pál, Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, 
Szabó Imre, Szaplonczay József, Szemző Mátyás, 
JSzentiványi Károly, Szentkereszthy Zsigmond &., Szé
chenyi Béla gr., Széles Dénes, Szilágyi István, Szir-
may Pál, Szitányi Bernát, Szolga Miklós, Szontagh 
Pál (nógrádi), Szabó Miklós, Szlávy József, Szelestey 
László, Stoll Káról;/, Széky Péter, Sípos Ferencz, 
Szemző István, id. Teleki Domokos gr., Teutsch 
György, Tisza Kálmán, Tolnay Károly, Tolnay Gá
bor, Tóth Kálmán, Tóth Vilmos, Török Sándor, Tre-
fort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás János, Török 
Dániel, Tanárky Gedeon, Ujfahissy Lajos, Urba-
novszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Varga 
Fíórián,Varró Sámuel,Wass Samud gr.,Vay Bélab., 
Váradj/ Gábor, Vidacs János, Vitolay József Vojnics 
Barnabás, Wlád Alajos, Wodiáner Albert b., Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor 
gr., id. Zichy József gr., ifj .Zichy József gr., Zimmer-
mann József András, Zsarnay Imre, Zsámbokréthy 
József Zsedényi Ede, Zsitvay József Zmeskáll Mór. 

Nincsenek jelen: Almássy Sándor, ifj. Ambró-
sy Lv.jus b., Andreánszky Boldizsár, Apponyi György 
gr., Ács Károly, Barinyay Józstf Berényi Ferencz 
gr., ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen Lándor gr., Be-
zerédj László, Boczkó Dániel, Botka Tivadar, Bra-
novácsky István, Bujanovics Sándor, Cebrián László 
gr., Csanády Sándor, Csengery Antal, Csernovics 
Péter, Dapsy Vilmos, Dániel Pál, Deüimanics István, 
Degenfeld Gusztáv gr.,Domahidy Ferencz, Döry Ádám, 
Dráskóczy Gyula, Décáni Károly, Eítel Frigyes, Eöt
vös Tamás, Eszterházy István gr., Eszterterházy Kál
mán gr., Faragó Ferencz,Frideczky Timót, Geduly La
jos, Glatz Antal, Görgei Géza, Halász Boldizsár, He-
vessy Bertalan, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Elek, Hibszár István, Huszár Károly b., Jókai 
Mór, Justh Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Karácsonyi 
János, Kardos Kálmán, Kállay Ödön, Kende Ka
mit, Komáromy György, Kuba János, Kupricz Imre, 
Láng Gusztáv, László Imre, Lehoczky Egyed, Lovassy 
Ferencz, Lukács György, Lükö Géza, Lázár Sándor, 
Macellariu Illés, Madarász József, Maaojlovics Emil, 
Máday Lajos, Maniu Aurél, Medán Endre, Miletics 
Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Molnár Jó-
zsef,Mednyánszky Dénes b., Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Odescalchi Gyula hg., Onossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Papp Pál, Papp Simon, Perényi Zsigmond b., 
Pethes József, Pétery Károly, Pillér Gedeon, Pod-
vn.aniczky Ármin b.} Popovics-Desseanu János, Po-
povics Zsigmond, Prónay József, Prugberger József, 
Puskariu János, Petykó Lázár, Rónay Lajos, Rónay 
Mihály, Salamon Lajos, Sebestyén László, Simon 
Pál, Siskovics József, Somssich Imre gr., Svastics Gá
bor, Szabadfy Sándor, Szakái Lajos, Széchenyi Im
re gr., Székács József, Székely Gergely, Szilády 
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Áron, Szluha Benedek, Sztratimirovics 'GyörgyT 
Sigray Fülöp gr., Szontagh Pál (gomöri), Thalabér 
Lajos, Thury Gergely, Thttry Sámuel, Varga Antal, 
Váüyi János, Vecsey-Oláh Károly. 

E l n ö k : 376 igazolt képviselő közöl jelen van 
264, nincs jelen 112, a ház ennélfogva határozat
képes. 

Most az utolsó ülésben történt szavazás ered
ménye fog kihirdettetni. 

GajzágÓ S a l a m o n j e g y z ő (olvassa): Az or
szágos küldöttségre 204 szavazat adatott be, me
lyek közül 2 üres volt. Csengery Antal kapott 
191 , Trefort Ágoston 191, Podmaniczky Frigyes 
b.l81,SomssichPál 177,Ghyczy Kálmán 169,Beth-
len Farkas gr. 168, Kautz Gyula 168, Kemény 
Gábor b. 161, Bartal György 155, Fest Imre 
136 szavazatot; póttagokul pedigPulszkyFerencz 
94, Semsey Albert 61 szavazatot nyert . 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Azon észrevételem 
van, hogy eddig szokatlan volt azon eljárás, hogy 
póttagok választassanak. Ennélfogva vagy ki kell 
azokat hagyni, vagy először határozatot kell e 
részben hozni. (Helyeslés.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : A házszabályok sze
rint határozatokat változtatni nem kell; a határozat 
megvan ; ennek értelmében történt az eljárás, e 
szerint szavaztunk: ennek tehát most meg kell 
maradni, s rajta változtatni nem lehet, (ügy van !) 

Szap lonczay Józse f : Megvallom, furcsá
nak tűnik föl ez előttem is, t. ház : midőn a minisz
térium beadá a javaslatot, azt monda, hogy tíz 
egyénre kíván szavaztatni; azt a ház elfogadta, és 
akkor egyedül e tiz tagra történt szavazás, pótta
gokról szó sem volt. Ez határozattá vált, s e ha
tározatot meg kell tartanunk, és ha egynémelytag
nak tetszett póttagokra szavazni, ez tekintetbe nem 
jöhet. {Helyeslés) 

Zsedényi E d e : Ama határozat szerint, me
lyet a főre üdékkel együtt hoztunk, csak is tiz ta
got választottunk, és többet nem is választhattunk, 
és igy a póttagokra történt szavazást mint nem 
történtet kell tekinteni. 

P a t a y I s t v á n : Én se vádoloni, se gyanúsí
tani senkit sem akarok, kérdem azonban a j egyző 
urat, kinek parancsára, vagy mi okból jöttek e 
póttagok a jegyzőkönyvbe, holott erről a határozat
ban szó sem volt ? 

Gajzágó Salamon jegyző: Patay képvi
selő urnák azt válaszolom, hogy ha figyelemmel 
volt a jegyzőkönyv fölolvasásakor, észrevehette, 
hogy ott egyetlen hanggal sincs érintve, hogy pót
tagok választattak. Jelenleg a szavazás eredmé
nyét olvastam föl, s előterjesztettem, hogy pótta
gokra is történt szavazás: most a t. háznak fönma-
rad e választást megerősíteni vagy nem. 
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P a t a y I s t v á n : A névsorban benne vannak 
a póttagok. 

Gajzágó Salamon jegyző: A névsor nem 
jegyzőkönyv, csak fölsorolása annak, hogy a sza
vazatok miként történtek azon megjegyzéssel, 
hogy ez esetben póttagok is választattak, mi hogy 
elfogadtassék-e vagy ne, a t. ház akaratától függ. 

BÓniS S á m u e l : Én azt gondolom, e kérdés 
fölött ne késedelmezzüuk, senki sem kívánván, 
hogy a póttagok megmaradjanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva csak a tiz tag válasz
tása érvényes. (Helyeslés.) 

A t. ház küldöttség által intézkedett a fölött, 
.hogy a koronázási ünnepélynek hű leírása legyen, 
E leirás be is 16'n mutatva, s a t. ház azt akkor föl
olvasottnak vette; ha most is annak veszi, legalább 
.arra nézve kell mégis határozatot hoznia, minő he
lye t foglaljon el e leirás. Én azt hiszem, kövessük a 
régi szokást, hogy t. i. a jegyzőkönyvben, a ren
des jegyzőkönyvi rovatokon kivül foglaljon 
lielyet. 

Andrássy Gyula gr . min i sz ter e l n ö k : Né
zetem szerint, t. ház, egészen és tisztán a régi szo
káshoz kellene magunkat tartanunk. Tehát méltóz
tassanak megbízni az elnökséget, hogy ugy mint 
azelőtt — mert most bajos volna utána nézni, hogy 
miként volt — a naplóba tétessék be a régi szokás 

.szerint. (Fölkiáltások: Az irományok közé!) 
E l n ö k : A koronázás leírásának a jegyző

könyvben volt helye a rendes rovaton kivül; ha így 
méltóztatnak kívánni . . . (Közbeszólás: A szokás az 
volt, hogy a jegyzőkönyvbe igtatták, nem az iromány ok 
közé!) A t. háztól függ a naplóba is beigtatni; 
minthogy pedig a régi szokást óhajtjuk követni, 
bejöhet a jegyzőkönyvbe is. 

BÓnis S á m u e l : Régente csak naplói voltak, 
most pedig már jegyzőkönyve is van a háznak; ha 
tehát azt akarja a t. ház, hogy az irományok kö
zött is helye legyen, akkor a jegyzőkönyvben is 
benne kell lenni. 

E l n ö k : Ennélfogva az országgyűlési akták 
közé és a jegyzőkönyvbe fog tétetni. J) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Én azt hiszem, meg
említendő a jegyzőkönyvben, s az irományok kö
zé teendő. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház ! Azon határozatunk
ban, melylyel a közös érdekű viszonyokról szóló 
törvény folytán most épen országos választmányt 
küldöttünk ki, egyszersmind kimondottuk, hogy 
üléseinket el akarjuk napolni, vagy pedig — a fő
rendi háznak, melynek ezen elnapolás kifejezése el
len kifogása volt,tökéletes megnyugtatására — nem 
akarunk egyebet kimondani, mint azt, hogy a ház 
szünetelvén, üléseit több ideig el fogja halasztani. 

lj Lásd az Irományok 124-dik számát. 

Ezen határozatunk nyomán, miután csakugyan ad
dig, mig az igazságügyi minisztérium törvényjavas
latai iránt kiküldött bizottság s az érintett orsz. kül
döttség jelentéseiket be nem adhatják, más részről 
a minisztérium is egyéb előterjesztéseket nem te-, 
het, országos tanácskozmányainkat haszonnal ez
úttal nem is folytathatjuk. Már most arra szólítom 
föl a t. képviselőházat, mondja ki jegyzőkönyvi
leg, hogy szerdától, azaz f. évi július hó 3-dik nap-
j'ától kezdve, mindaddig üléseket nem tart, mig a 
ház elnöke a képviselőház összehívását okvetlenül 
szükségesnek nem tartván, az általa megszabandó 
határnapról a képviselőház tagjait eleve a maga 
idején nem értesitendi. S miután e szünetelés való
színűleg három hóig is tarthat, (Közbeszólás a jobb 
oldalon: Aligha!) ezen idő alatt csak is a kikül
dött bizottságokban működő tagoknak járjanak ki 
a napidíjak; (Helyeslés.) Hanem azon esetre, ha előre 
nem látható körülmények miatt rövidebb idő alatt 
összehivatnék a képviselőház, ugy hogy a képvi
selőház tagjainak ide és viszszautazási^költségeiket 
figyelembe kell venni: kimondjuk, hogy a képvi
selőház fentartja magának a napidíjak iránti utó
lagos rendelkezési jogát. (Fölkiáltások: Zárt ülésbe 
való!) Ezek volnának, a miket a szünetelés iránt a 
jegyzőkönyvbe igtatni óhajtanék. 

BÓniS S á m u e l : A Zsedéuyi t. képviselő tár
sam által előadottaknak, azt hiszem, zárt ülésben 
van helye. (Helyeslés.) 

K a r o l y i Ede g r . : Annál is inkább, minthogy 
10 tag zárt ülés iránt kérelmet adott be. 

E l n ö k : Épen be akarom mutatni a zárt ülés 
tartása iránti kívánságot. Tiz képviselő ur kívánja 
ezt: ennélfogva fölszólítom a karzati hallgatókat, 
hagyják el helyeiket. 

G h y c z y Kálmán : Az elnöki kijelentéshez 
tessék hozzá tenni, hogy a zárt ülés után a nyílt 
ülés folytattatni fog. 

E l n ö k : Félórai zárt ülés után a nyilt ülést 
folytatjuk. 

(Másfél órai zárt ülés után) : 
Mielőtt az ülésnek fő tárgyára, t. i. a vasúti 

kérdésre mennénk át, bátor vagyok kijelenteni a t. 
háznak, hogy midőn a képviselő urak nevei fölol
vastattak, jelen voltak ugyan, de a fölszólalást nem 
hallották a következő képviselők: Kardos Kál
mán, Thury Gergely, Csengery Antal, Odescal-
chi Gyula hg., Huszár István, Ács Károly, Al-
mássy Sándor, Frideczky Timót, Láng Gusztáv, 
Székács József. 

A mai ülésnek fő tárgya a vasúti kérdés. A 
jegyző úr föl fogja olvasni a miniszteri előterjesz
tést a vasút tárgyában. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
T. ház ! Az eredményre jutás és az idővel való gaz
dálkodás mindenkor kívánatos; de legkivánato-
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eabb most, midőn a szünetelés küszöbén állunk. I 
Ezt kívánta a kormány eszközölni az által, hogy i 
értesülve a vasútépítések iránt beadott határozati 
javaslata fölött több felől fölmerült véleményekről, 
azoknak egyeztetése végett egy közvetítő szerke
zetet kivan a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa): „Hatá 
rozati javaslat. 

„Addig is, mig az egész vasúthálózat és an
nak kiépítési módja iránt a minisztérium részletes 
javaslatot terjeszthet a törvényhozás elé, s a tör
vényhozás azon javaslat tárgyalása folytán e tárgy
ban végleg intézkedhetik, jelen országos határo
zattal fölhatalmaztatik a minisztérium : 

„ 1. Hogy haladéktalanul tegye meg mindazon 
előmunkálatokat, melyek az ország érdekében mi
előbb kiépítendő vasutvonalak létesítésére szüksé
gesek. 

„2. Hogy az alább kijelölt vasutvonalak ki
építésére megkívántató pénzre nézve a lehető leg
célszerűbb módon s kedvezőbb föltételek mellett 
szei'ződhessék, s ezen szerződést, jóváhagyás és be-
czikkelyezés végett, az e czélra akkor azonnal egy
behívandó országgyűlés elé terjeszsze. 

„3. Ezúttal: a) az alföld-fiumei, azaz a nagy
várad-szeged-fiumei ; b) a kottori-zágrábi; c) an.-
várad-brassói vonal legsürgősebb része, a n.-várad
kolozsvári, és d) a miskolcz-hatvani vasutvonalak 
jelöltetvén olyanok gyanánt, a melyeknek létesí
tését az ország érdekei első sorban követelik, a 
többi vonalak megállapítása a legközelebbi ülés
szakra halasztatik, midőn a minisztérium az ösz-
szes vasúthálózat tervét az országgyűlés elé ter-
jesztendi. 

„4. A harmadik pont alatti vonalak azon ré
szére nézve, mely a társországok területén vonul 
keresztül, a minisztérium a politikai nehézségek el
hárításával egyidejűleg — elsőbbség adatván a ká-
rolyváros-fiumei vonalnak — saját felelőssége mel- I 
lett megteendi mindazon előintézkedéseket, me
lyeket azon vasutak czéíszerü és lehetőleg olcsó 
kiépítésére nézve szükségeseknek tartand." 

Gajzágó Sa lamon j e g y z ő : Kardos Kálmán! 
Kardos K á l m á n : Nem ezen tárgyhoz, ha

nem ahoz kívántam szólani, melyet elnök ur előbb 
fölhozott. 

Gajzágó Salamon jegyző: Trefort Ágoston! 
Trefort Á g o s t o n : A vasutak épitése azon 

eszköz levén, melylyel nyomasztó közgazdasági 
viszonyainkon leggyorsabban segíthetünk,én a napi 
renden levő javaslatot örömmel üdvözlöm s elfo-1 
gadom. Pártolom különösen e javaslatban kijelölt 
vonalak építését, mert ez által nagy tőkék fognak I 
beruháztatni s e beruháztatás nem csak anyagi jól
létünket , hanem politikai állapotaink consolidá- ! 

tióját is elő fogja mozdítani. Megengedem, hogy a 
kijelölt vasutak épitése nem fogja az ország min
den igényeit kielégíteni; de miután egyszerre min
dent tenni nem lehet, az országgyűlés harmadik 
sessiojában hivatva lesz az ország vasúti hálózatá
ról gondoskodni. 

Minthogy pedig fölfogásom szerint vasúti po
litikánk kulcsa a fiumei ügy, bátorkodom nézetei
met ez ügyről röviden előadni. (Halljuk!) 

Külkereskedésünk ez idő szerint főleg a nyu
gat s dél felé megy. A nyugati irányban kellő 
vasutakról gondoskodva van. De nem ugy áll a 
dolog a déli irányban. A buda-trieszti vasút nem 
felel meg a szükségletnek, mert terményeink e 
hosszú s drága szállitást nem birják el. Tengeren, 
eszközíendő kivitelünknek természetszerű kikötője 
nem Trieszt, hanem Fiume. Fiume s tengermel
lékünk átalán véve, — ha Magyarország ország 
akar maradni — ránk nézve politikai s közgazda
sági tekintetben rendkívüli értékkel b i r ; valamint 
Fiúméra s tengermellékünkre nézve annak össze
köttetése oly produetiv országgal, mint Magyar
ország, fölötte nagybecsű. De azok csak imaginá
rius j avak , mint az aranyhegyek a holdban, ha 
Fiume Magyarországgal vasút által öszszekötve 
nincs. A kérdés tehát az, hogy micsoda irányban 
kell Fiumét az országgal vasút által összekötni ? 

Azt fogják mondani, hogy e kérdésre a vá
laszt adja az 1848-ki XXX. törvényczikk, mely 
Budapestnek vasúti összeköttetését Fiúméval ren
deli. En e törvénynek hódolva, e vasútnak építé
sét igen szükségesnek tartom, s óhajtom, hogy Kot-
toritól Zágrábig s Károly várostól Fiúméig a vas
úti munkák mielőbb kezdessenek meg. De e tör
vény szellemét kijátszotta az élet, midőn a buda
trieszti vasút létesült, minek következtében a bu-
dapest-fiumei vasút Kottoritól Zágrábig s Károly-
várostól Fiúméig csak a buda-trieszti vasútnak mel
lékvonala lehet. Ne csináljunk magunknak eziránt 
illusiókat; e vasút által Fiúmén segítve nem lesz. 
s e vasút kivitelünket a tenger felé nem fogja ne
velni. Ha időnk lett volna s mi egy komoly en-
quétet — nem oly dilettánsok által, mint mi va
gyunk, vagy másod- s harmadrendű mérnökök ál
tal, de oly szakférfiak által, kik a vasutügy tudo
mányát tökéletesen birják — megindíthattunk vol
na, kiderült volna, hogy minden esetben, hol a fő
vonal egy hatalmas társaság birtokában van, an
nak sokféle módok állnak rendelkezésére a létező 
forgalmat a fővonalon megtartani, ugy hogy biz
ton fölteketjük, hogy azon 1.000,000 mázsára 
menő forgalomból, mely Budapest és Trieszt közt 
létezik, a fiumei mellékvonalnak 25—30 százalék
nál több nem fog jutni. De, a mint mondám, kivi
telünk a tenger felé szintén nem fog a fiumei mel
lékvonal épitése által tetemesen növekedni. 
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Ha tehát Fiúmén segiteni s kivitelünket a 
tenger felé előmozdítani akarjuk, nekünk a buda
trieszti combinatió ellenében egy más vasúti eom-
binatiót kell fölállítanunk, melynek kiidulási pontja 
tul a Tiszán lesz, mely az alföldön s Szlavónián 
keresztül egyenesen Fiúméba vezet. 

E tekintetben bátor leszek néhány adatot idézni. 
E g y mázsa szállítása B.-Csabáról Budapesten ké
j-észtül Fiúméba 2 ft. 16 krba, Eszéken keresztül 
az egyenes vonalon 1 forint 90 krba kerül s igy a 
differentia 26 kr. Szegedről Pesten keresztül 2 frt. 
13 krba, Eszéken át 1 frt. 66 krba kerül, tehát a 

differentia 47 kr. Szabadkáról Pesten át 2 frt. 23 
kxba, Eszéken át 1 frt. 55 krba kerül, tehát a dif
ferentia 68 kr. Zomborból a Dunán Tétényböl 
Fiume felé 1 frt. 77 kr., Eszéken át 1 frt. 40 krba 
kerül, tehát a differentia 37 kr . Ezen előny a szál
lításnál oly nagy, hogy ez által a legtöbb esetben 
a concurrentiát kiállhatjuk más országok gabná-
j á v a l : oly előny az, melylyel a termelő az adóját 
kifizetni képes. 

Hol legyen azonban e tiszántúli pályának ki
indulási pontja ? erre nézve több terv létezik, neve
zetesen: 1) a tervezett zimony-fiumei vonal, 2) a 
brod-sziszeki, 3) az arad-kikinda-zágrábi, d) a n.-
várad-szeged-eszék-sziszek- vagy zágrábi, Károly-
városon át Fiúméba. 

Ha az ország mappáját elfogultság nélkül te
kintjük s e vonalakat egymás közt összehasonlít
juk, tisztába jövünk az iránt, melyeket illet az el
sőség. 

A zimony-fiumei vasút a török határszél szom
szédságában vezettetnék, Magyarország azt nem 
saját maga számára, hanem Szerbia s a Dunafeje
delemségek javára építené: arról tehát a magyar 
parlamentben komolyan vitázni helyén nem volna. 
Azonkívül a Dunától Fiúméig vasutat építeni, a 
nélkül, hogy az a Duna bal partján folytattatnék, 
valóban közgazdasági non-sens volna. 

A brod-sziszeki vonal az előbbinek kiadása 
kisebb formátumban: annak nem lehetne más ten-
dentiája, minthogy Zimonyig folytattassék. 

Az arad-kikindai, mely néhány hónap előtt 
egyenesen Trieszt felé gravitált, s a nagy-várad
szegedi, mindkettő Eszéken át terveztetvén, a kér
dés tulajdonképen arra redueáltatik: mi elöhyö-
sebb az országra nézve, vajon a túl a Tiszán Fiume 
felé vezetendő vasút Araddal vagy Váraddal, mint 
kiindulási ponttal, épittessék-e ? Itt ismét Magyar
ország térképére provocálok. Az aradi vonal az 
első erdélyi vasúttal volna összeköttetésben, a n.-
váradi Kolozsvárral, Debreezennel s egész Felső-
Magyarországgal. Azonfölül a nagy-váradi vonal 
átmetszi a tiszántúli vasutakat, az aradit s temes
várit, a Tiszát, a Dunát, a Ferencz-csatornát, s föl
fogja az Alföld s a Bánság forgalmát s az alföldi 

nagy városokon s községeken keresztülmenvén, 
igen nagy helyi forgalomra számolhat, nem csak 
Fiume, hanem Pest felé is. 

E kérdést azonkívül az élet is eldöntötte, mi
után Csabától Zomborig a földmunkák s az expro-
príátió legnagyobb részben kész, sőt létezik tőke
pénzesek consortiuma, mely e vasút építésére a 
kormánynak kedvező föltételek mellett ajánlatot 
tett, s szeretem hinni, hogy azt a kormány vissza
utasítani nem fogja. 

Ismétlem tehát, hogy én a napi renden levő 
javaslatot pártolom, de ellenezni fognék minden 
más javaslatot, mely a vasúti ügyben ez idő sze
rint kevesebbet nyújtana az országnak: mert ily 
javaslat elfogadása azonos volna egy közgazdasági 
vereséggel, s mert nemcsak közgazdasági, hanem 
egyszersmind politikai bűn volna, ha mi a jelen 
kedvező conjecturát vasutaink építésére nem tud
nók fölhasználni. Nekünk nincs veszteni való időnk. 
(Elénk helyeslés.) 

J á m b o r P á l : T. ház! Ha a vasutak kérdé
séhez szólok, ezt azért teszem , mert igen fontos 
kérdésnek tartom, mert nézetem szerint nem csak 
anyagi kérdés, hanem egyszersmind politikai, mert 
rokonságban áll a nemzet politikai nagyságával, 
erejével, kereskedésével, európai befolyásával, 
gazdagságával, szóval a nemzet életével. 

A kik azt hiszik, hogy a vasút csak nyers ter
ményeket szállít, csalatkoznak; visz az egy czikket, 
mely láthatlan, mely díjmentes : ez az eszme. Á 
világkiállítás mi által jött létre ? A vasutak által. 
A vasutak által érintkeznek a népek, s a szabad
ság sohasem fog más által létre jönni , hanem ha 
e két factor : a nevelés s a népek érintkezése által. 

Azonban sajnálni lehet azon nemzetet, mely
nek csak vasútja van: sziget az, melyet csak a szom
szédok ismernek; de a világ nem ismer. Ha ma 
egy nemzet szerepetakar játszani a világban : szük
sége van a tengerre. 

Három korszak volt hazánkban, I I I . Béláé, 
Mátyásé és Nagy Lajosé, midőn tengerünk volt; 
és mind a háromszor Magyarország nem csak ha
talom volt, hanem európai hatalom. Flották és 
kereskedelmi hajók lengtek a tenger partján, a 
szomszéd népek védelmet kerestek a nemzet lobo
gója alatt. 

Ura im! Hol van ma e befolyás ? hol van e 
dicsőség ? A mi bűnünk által veszett-e el ? Nem. 
Eddigi kormányaink hibája által. 

Valóban mit tettek eddigi kormányaink ? Ha 
kimentek a tengerre, ez azért volt , hogy policziát 
gyakoroljanak a kor eszméi fölött, hogy megra
gadják a korszellem szárnyait, melyek a világot 
minden nap előbbre viszik. Ha építettek vasutat, 
csak ott történt, hol stratégiai pont, vagy jó tisz
teletdíj kínálkozott. Mi lett ennek eredménye ? 



CL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 1.1867.) 341 

Az, hogy a milliók, miket a közforgalom teremtett, 
egyesek zsebébe vándoroltak. 

Ezt koránsem azért hozom föl, hogy a múlt 
kormányokat vádoljam, hanem azért, hogy nem
zeti kormányunkat hasonló hibáktól megóvjam. 

A minisztérium fölhatalmazást kér vasúti 
költségekre. É n szívesen megadom, de oly fölté
tel alatt, hogy oly idegen társulattal szerződést ne 
kössön, mely a fiumei vasúttal versenyre kelhet. 

A fiumei vasutat sokfélekép lehet értelmezni; 
de csak egy értelmezése helyes : összekötni az or
szágot a tengerrel a legrövidebb és legterméke
nyebb pontokon. Melyik legtermőbb pontja Ma
gyarországnak ? Bács és a Bánság. Miután Báes-
ban már a földmunkálatok és kisajátítások meg
vannak : a szabadkai vonalt a kormány figyel
mébe ajánlom. 

A másik kérdés sokkal fontosabb. Ki épitse 
& vasutat ? az állam vagy hazai társulatok ? Jaj 
annak az országnak, hol a mozdony gépeit idegen 
társulat tartja : a gép csak akkor forog sebesen, 
ha jól kenik; csak akkor ér a világ piaczára, mi
dőn már nincs vevő. Csak egy példát hozok 
föl. Itt a gőzhajótársulatok nagy része nem volt 
nemzeti részvényesek kezében : és mit hozott az 
országba ? Idegen kapitányt, idegen matrózokat, 
és kivittea magyar tőkét. (Helyeslés a baloldalon,) 
Ennélfogva óhajtanám, hogy a mennyire lehet, 
vagy hazai társulatok vagy az állam költségén 
építtessenek föl a vasutak. (Helyeslés.) 

A miniszteri javaslatban van még egy pont, 
melyet szó nélkül nem hagyhatok : az , hogy „a 
politikai nehézségek elhárítása után." T. képvise
lők ! én a politikai nehézségeket ma nem értem. 
H a Horvátország 1848-ban nem fogta jól föl érde
két : azt hiszem, azon hosszas . kínos tapasztalás 
után most jobban fogja érteni. Egy tarpéji szikla 
üli köztünk; de mihelyt a vasúti munkás első ka
lapácsütése érinti azt, le fog omlani, mi azonnal 
összeérkezünk, és az érintkező kéz két testvér keze 
lesz. (Helyeslés.) 

Pártolom a fiumei vasutat. 
Tisza K á l m á n : T . képviselőház! Nem aka

rok a vasutak fontosságáról hosszabban szólani, 
— azt hiszem, azt értjük mindnyájan ; hanem csak 
egyszerűen kívánom nyilvánítani, hogy én a mi
nisztérium határozati javaslatát átalánosságban el
fogadom, elfogadom az abban kitűzött előleges vo
nalakra nézve is, elfogadom pedig azért, mert azon 
vonalak mindegyikét hasznosnak, és ha megépít
tetik, az országra nézve jótékonynak tartom. Nem 
tagadhatom azonban, megütközést szült bennem 
az, hogy ezen határozati javaslatban nem jelölte
tett ki azon vonal is, melynek első sorban fölvétele 
iránt már 1866-ban ígéretet is tett a képviselőház. 
Ezen vonal a debreezen-nagykároíy-szathmár-szi-

geti vonal. Tekintve azonban a helyzetet, nem 
tartanám czélszerú'nek, hogy mert e vonal hiányzik 
e javaslatból, ne szóljak pártolólag a többi iránt : 
nem tartanám czélhoz vezetőnek megakadályozni 
vagy akadékul szolgálni a többire nézve oly tö
rekvéssel , hogy ezen vasútvonal, bár mennyire 
jogosult lett volna is ezen törekvés, most azonnal 
a határozatba igtattassék; de igenis szükségesnek 
tartom, hogy a t. ház ujabban is emlékezzék meg 
arról, mit már egyszer elhatározott, és többekkel 
együtt, kik velem e tárgyban egy nézeten vannak, 
bátor vagyok egy határozati javaslatot tenni le a 
t. ház asztalára, mely a debreczen-nagy-károly-
szathmár-szigeti vasútvonalra vonatkozik, kérvén, 
hogy ezt kinyomatni s oly módon napi rendre 
tűzni méltóztassék, hogy legközelebbi összejövete
lünk alkalmával, midőn a vasutak kérdése a ház 
előtt föl fog merülni, ezen határozati javaslat is tár-
gyaltathassék. (Atalános helyeslés.) 

Addig is hivatkozva a képviselő háznak , már 
előbb is említett megállapodására, mind magam, 
mind azok nevében, kik ezen határozati javaslatot 
aláirtak — s remélem, hogy többek nézetével is 
fogok találkozni — tiltakoznom kell az ellen, hogy 
bármely oly intézkedés tétessék Mar maros-Sziget
nek a vasúti hálózatba bevonására, mely által a 
debreczen-szatmár-szigeti vasuí , melyet pedig a 
ház határozata már előleg kitűzött, veszélyeztet
nék. (Élénk helyeslés.) 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán és társai határozati javaslatát a debreczen-szat-
már-szigeti vasútra nézve *). 

E l n ö k : E határozati javaslat kinyomatván, 
a legközelebbi ülésszak alatt tárgyaltatni fog. 
(Helyeslés.) 

Nem tudom, kiván-e még valaki az atalános 
vitához szólni ? (Nem !) 

Gajzágó Salamon jegyző : Még hárman 
vannak följegyezve : Borcsányi János, Wass Sá
muel gr. és Ivánka Imre. (Elállnak !) Első Borcsá
nyi János. (Eláll!) 

B o r c s á n y i János : Elállók! (Helyeslés.) 
Gajzágó Salamon jegyző: Wass Sámuel 

gróf! (Eláll l) 
Wass Sámue l gr. : Hosszasan nem fogom a 

t. ház figyelmét elfoglalni. Méltóztassék a t. ház 
megengedni, igen fontos okaim vo lnának, hogy a 
minisztériumot arra kérjem és fölszólítsam, méltóz
tassék előterjesztésébe bevenni, hogy a károly-
város-fiumei vonal egyenesen országos költségen 
építtessék. Erre igen fontos okaim volnának, (Hatt-
juk!) de nem akarom azzal a t. ház figyelmét fá
rasztani, esak meg kívántam említeni. 

I v á n k a I m r e : Csak rövid észrevétellel le
szek bátor a t . háznak alkalmatlankodni. (Halljuk!) 

*) Lásd az Irományok 137-dik számát. 



342 CL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 1. 1867.) 

Nem szóltam volna e tárgyhoz, ha t. barátom 
Jámbor Pál nem említi föl, hogy semmi esetre se 
épittesenek a vonalak másként, mint országos 
költségen. Én e részben tökéletesen correctnek ta
lálom azon eljárást, hogy az országgyűlés fölhatal
mazza a minisztériumot ez irányban intézkedni, és 
mind nemzetgazdasági, mind politikai szempont
ból helyeslem, hogy e tekintetben a ház nem kí
vánja a minisztérium kezét megkötni. (HelyesUs.) 

J á m b o r P á l : T. ház! (FölkiáUáwk: Nem 
lehet kétszer szólani !) 

E l n ö k : Személyes megtámadás nem forogván 
fen a t. képviselő ur nem szólhat másodszor. 

EadíCS ÁkOS *. T. ház ! Miután az általam 
előterjesztett határozati javaslatban kijelölt vona
lak a minisztérium előterjesztésében különben is 
benfoglaltatnak; de miután a meghatalmazás csak 
is az előkészítő munkálatokra szorítkozik : ennél
fogva az általam benyújtott határozati javaslatot 
visszavonom. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e t. ház a határozati ja
vaslatot átalánosságban a részletes vita alapjául ? 
(Elfogadjuk!) Miután ellene ugy sem szólt senki, 
azt hiszem, a részletes tárgyalásba lehet bocsát
kozni. (HelyesUs.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri határozati javaslat első szakaszát. Fölkiáltá
sok : Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A határozati javaslat első szakasza 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : E pontra nézve bá
torkodom a t. minisztériumhoz azon kérdést in
tézni , vajon midőn ezen pontban az mondatik, 
hogy „kedvező föltótelek melletti szerződés köté
sére föltahalmaztatik" : ezt u g y méltóztatik-e ér
teni, hogy az esetre, ha ezen vasutvonalak kamat-
biztosítás mellett vállalkozók által építtetnek, hogy 
a kiépítés záridejére és az árszabályok időnkinti 
változtatására az intézkedés joga fentartatik-e 
a kormánynak, és illetőleg az országnak ? Ha ezt 
így érti a t. kormány, megnyugszom benne, s nem 
folytatom tovább előadásomat; egyébként módo-
sitványt leszek kénytelen e pontra nézve be
nyújtani. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány a vasutak engedményezésének kérdé
sét ugy érti, hogy mindig a felelős minisztérium 
köti meg a szerződéseket az illető vállalkozókkal, 
de mindig azon záradékkal, hogy fentartja az or
szággyűlés megerősítésére, s kiterjeszti e meg
erősítési jogát az árszabályok és az építés határ
idejére nézve is. (Helyeslés.) Egyébiránt a t. ház 
meg lehet győződve, hogy akormány mindig csak 

oly szerződést kíván kötni, mely az ország javára 
van. (Tetszés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
szakaszt) 

Csiky S á n d o r : T . ház! Eharmadik pont d) 
alatti pontjára tekintve, vagyok bátor rövid módo
sítást terjeszteni a t. ház elé, és kérem azt fölol
vastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa): „A 
3-dik pontnak 9-dík sorában ezen szó u tán: „azon
na l " következő tétel foglaltassák: „és akként vé
tesse munkába, hogy ezen vasúti hálózat vonala 
között fekvő népesebb városok és községek hatá
rain vezettessenek azok keresztül"; ezt követve pe
dig ezen két szó : „munkába vétesse," ugyanazon, 
sorból maradjon k i . " 

E l n ö k : Méltóztatnak amódositványtelfogad
n i? (Maradjon a szerkezet!) Ennélfogva marad a 
szerkezet. 

Csíky S á n d o r : Bár volnának okaim módo-
sitványom igazolására; de látva a tisztelt ház tü
relmetlenségét^ nem fogom azokat nyilváritni. 

RadíCS ÁkOS: A szeged-fiumei vasút alatt 
egyszersmind a n. - várad - sziszek - károlyváros-
fiumei vonalak is értetvén, ennélfogva szabato
sabban így kívánnám kifejeztetni: nagy-várad
szeged - sziszek - károlyvárosi. (Fölkiáltások: Ma
radjon a szerkezet!) 

E l n ö k : A szerkezet marad. 
R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a mi

niszterijavaslat 4-dik szakaszát.) 
B o r c s á n y i J á n o s : A miniszteri javaslatban 

foglalt intézkedést egész lényegében pártolom és-
helyeslem; csupán az alföld-fiumei vasútra nézve 
van egy alázatos észrevételem, melyet ezennel a 
t. ház figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

A mondott vasútnak azon részére nézve, mely 
Horvátországon és a katonai határőrvidéken fog
na keresztülvonulni, azt a megjegyzést méltózta
tik tenni a t. kormány, hogy ezen vonal kiépítése 
csak akkor fog foganatba vétethetni, ha a fenforgó-
politikai akadályok el lesznek hárítva. 

- . Én, t. ház, azon véleményben vagyok és azt 
óhajtanám, hogy ezen záradék egészen kihagyas-
sék a határozatból. Elmondom röviden erre vonat
kozó indokaimat. 

Megengedem ugyanis, hogy vannak Horvát-
és Magyarország közt még tetemes közjogi diffe-
rentiák, melyeknek kiegyenlítését az időtől, a t. 
kormány helyes tapintatától, és mindenek fölött a 
horvát nemzet engesztelékeny szellemétől várjuk, 
és valóban óhajtjuk is. De én egyrészt hinni aka
rom, hogy Horvátország nem fog a kérdéses vasut-
kiépitése körül gátlólag Magyarország útjában 
állani, és más részről meg is vagyok győződve, 
hogy Horvátországnak ezt tenni se jogában, se ér-
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dekében nem is áll, de talán tehetségében sem. 
Nem kívánok szólni Horvátország érdekéről, mert 
szem előtt tartván azon álláspontot, melyet ez idő 
szerint Magyarország a horvát ügyben elfoglal, 
kerülni akarom még látszatát is annak, mintha az 
ország még oly esetekben is, midőn intézkedései 
.által Horvátország legvilágosabb előnyét fogná is 
.előmozditani, ez irányban Horvátország hozzájá
rulása nélkül egyoldalulag intézkedni kiváuna ; de 
szólok Magyarország joga, Magyarország érdeke, 
és azon lehetőség szempontjából, melynek esélyeit 
a t. kormány a siker biztos reményével veheti 
szerintem igénybe. Tény ugyanis, hogy a ma
gya r tengerpart tényleg és jogilag Magyarország 
kiegészítő része; tény továbbá, hogy Magyaror
szág közlekedése ezen tengerparttal, ha csak Sty-
riának és Karinthiának, avagy épen a török biro
dalomhoz tartozó Bosznián keresztül nem veszi 
útját, lehetetlenné válik, Horvátországnak tehát 
már csak ezen lehetetlenségnél fogva sem állhat 
jogában, Magyarország kormány át gátolni abban, 
hogy ez a törvényhatósága alá tartozó tengerpart
tal egyenes és korszerű közlekedés által érintke
zésbe jöhessen. Ezt Horvátország még akkor sem 
tehetné, ha nem volna is a magyar koronához tar
tozó tartomány, mert még nemzetközileg teljesen 
független országok közt is az anyaország számára 
hasonló esetekben mindenkor fen szokott tartatni a 
katonai és kereskedelmi vonal szabad használata. 
Példát mondhatnék erre az 1815. évi bécsi con-
gressusban megállapított egyezményekből, mely 
egyezmények szerint, mint tudva levő, Poroszor
szág, mely a prágai békekötés előtt geografiailag 
elkülönített két külön testből állott, t. i. a tulaj-
donképeni Poroszországból és a rajnai tartomá
nyokból , fentartotta magának minden közbeeső 
kisebb idegen államokon keresztül a szabad ke
reskedelmi és katonai utat. A mit tehát egy
mástól teljesen független államok is megenged
nek egymásnak, a mit a nemzetközi jog is he
lyesnek talál: azt megtagadni — mint mondám 
— Horvátországnak, mely tényleg és jogilag a 
magyar korona birtokának kiegészítő része, nem 
áll se jogában, se érdekében, mert az anyaország 
érdeke egyszersmind az ő érdeke i s ; de nem áll 
tehetségében sem. 

Én tehát, t. ház , nem kívánok a priori e 
tárgyban politikai akadályt látni, nem annálfogva 
is, mert Horvátországnak tényleges kormánya is 
respectálni tartozik szerintem az anyaország jo
gait, és mert meg vagyok győződve, hogy Ma
gyarország kormánya a nem várt ellenkezést szo
kott tapintatos eljárása által minden nehézség nél
kül képes lesz elhárítani. Azon nem várt esetre 
pedig, hogy a tisztelt kormány e részbeli eljárása 
mégis oly akadályokba találna ütközni, a melyeket 

elhárítania nem fog módjában és tehetségében ál
lani, meg vagyok győződve hogy az ország nem 
fog kívánni lehetetlenséget, legkevésbbé pedig fogná 
azt kívánni a tisztelt kormánytól, melynek buzgal
máról és hazafiságáról teljesen meg van győződve, 
és a melynek eddigi lépteit is átaláuos elismeréssel 
követi, és föl fogja a t. kormányt ezen nem várt 
esetben minden további felelősség alól menteni. 

Hogy röviden egybefoglaljam az eddig mon
dottakat : nem kívánok politikai akadályt con-
statálni ot t , hol ily akadály létezését még 
csak alig lehet sejteni: ezen módosítással tehát, az
az a kérdéses pont erre vonatkozó szövegének ki
hagyásával, pártolom a miniszteri javaslatot. 

„ E l n ö k : Kivánja-e a t. háza szerkezetet elfo
gadni ? (Elfogadjuk !) Most még egyszer föl fog ol
vastatni az egész határozati javaslat a végleges 
szavazat tekintetéből. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ha
tározati javaslatot.) 

E l n ö k : A kik végleg elfogadják. . . . (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva a határozati javaslat végleg 
elfogadtatik. A mélt. főrendekhez, a kik, mint ér
tesülve vagyok, holnap ülést fognak tartani, Eadics 
Ákos jegyző fogja a t. ház határozatát átvinni. 

A t. ház megengedi, hogy még némely tár
gyat a t. ház elé terjeszszek. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy Gridi Pap 
Máté fogarasvidéki képviselőnek választását a t. 
ház megsemmisítette. Ennek következtében az el
nökség a központi választmányt uj választásra szó
lította föl. A központi választmány a ház elnöksé
gét értesítette, hogy a legjobb akarat mellett is az 
uj választást nem eszközölheti mindaddig, mig a 
felszólítás az erdélyi kormányszék utján meg nem 
küldetik és míg a megsemmisítés indoka a köz
ponti választmánynyal közölve nem lesz. (-Zaj.) Mél
tóztassék a t. ház intézkedni arra nézve, hogy e 
kívánságok helytelenségének kimondása mellett 
szólittassék-e föl a központi bizottság az elnökség 
által kötelességének teljesítésére? (Helyeslés) vagy 
pedig a minisztérium kéressék föl, hogy a törvény
nek igyekezzék érvényt szerezni ? (Közbekiáltások: 
üjra föl kell szólítani!) Méltóztatnak ebben meg
egyezni ? Ennélfogva a központi választmány 
elnökileg újra föl fog szólittatni. 

K á r o l y i Ede gr . : Én is azt hiszem, hogy a 
központi bizottság — kívánsága helytelenségének 
kimondása mellett — ujabban szólíttassék föl uj 
választás eszközlésére; és ha e fölszólitás ered
ménytelen marad, fogunk a minisztériumhoz for
dulni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E g y kérdést vagyok rnég bátor a t. 
házhoz intézni. A házszabályok szoros megtar
tása szerint minden kérvénynek, mielőtt tárgyalás 
alá jönne, három napig kell kitéve lenni a ház a,sz-
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talán. Egy tárgy, mely az illetőre nézve életkér
dés, csak most fejeztetett be : ez Kiss Bálint festesz 
kérvénye. Kivánja-e a t. ház, hogy ma vagy leg
feljebb holnap tárgyalás alá vétessék? Életkér
désről levén szó, akar-e a t. ház kegyességből az 
illető iránt tágítani a házszabályok szigorú értel
mén ? 

K á r o l y i Ede gr . : T . ház! Ha holnap nem 
tartatnék ülés, akkor természetesen kötelességem
nek tartanám, ismervén e szegény ember körülmé
nyeit, fölkérni a t. házat, méltóztatnék a kérdést 
ma tárgyalni, mert ez csakugyan életkérdés az 
illetőre nézve, de mivel holnap ülést tartunk, ve
gyük e kérdést holnap elő. Csak arra kérem a 
házat, ne halaszsza ennek elintézését a szünetelés 
utáni időre. 

J á m b o r P á l : Miután a közintézetek 
számára kiküldött bizottság már tudósítást adott e 
tá rgyról ; és miután a bizottság kimondotta, hogy 
Kiss Bálintot segélyezni kell; és miután milliók
ról szóló fölhatalmazást adtunk a minisztériumnak: 
midőn egy szegény művészről van szó, leghelye
sebbnek tartom, hogy hatalmazzuk föl a kormányt 
járjon el a dologban, és fizesse ki. 

E l n ö k : Ha tehát méltóztatnak beleegyezni, 
ezen tárgy holnapra fog napirendre kitüzetni. 

Itt az ideje, hogy a t. ház az ülések szünete
lésére nézve rendelkezzék. Azt hiszem, talán elta
lálom a t. ház akaratát, ha azt ajánlom, hogy e 
folyó év és hó 3-dik napjától az országgyűlés szü
netelni fog mindaddig, míg az elnökség által az uj 
ülésszak határnapja nem lesz tudtul adva. Azon 
idő alatt a bizottságok tagjai, a kik működni fog
nak, a szokott napi dijahat húzni fogják. 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Arra nézve vagyok 
bátor fölszólítani a t. házat, hogy épen a bizottsá
gokra nézve intézkednék : hogy—mivel most mind
jár t a bizottságok a munkához nem fognak, és megle
het, tagjaik szintén szétmennek — az illető előmun
kálatokat megkapják, és az is tudva legyen előttök. 
ki által fognak értesíttetni a felől, hogy mikor 
jöjjenek össze? (Fölkiállások: Az elnökség által!) 
Az elnökségnek kell intézkedni arról, hogy pél
dául az igazságügyminiífzter ur által előterjesz
tendő törvényjavaslatok azon bizottsággal tüstént 
közöltessenek, mert a tagoknak előre kell készül
niük a tárgyalásokra. 

Zsedényi Ede : Miután a ház elnöke telje-
síté e kötelességet, most is föl fogjuk kérni az el
nökséget, hogy a körülményekhez képest ren

delkezzék. 

T ó t h T i l m o s : T . ház! Erre nézve meg
jegyzem, hogy még nem mondhatjuk ki, hogy 
3-ától kezdve fog szünetelni az országgyűlés. Be 
kell várnunk e tekintetben a mélt. főrendeknek a 
mai napon elfogadott határozati javaslatra hozandó* 
határozatát, és csak akkor fogjuk meghatározhatni7 
hogy mikor kell elnapolni az országgyűlést. Nem 
praeoccupálhatunk a mélt. főrendeknek, és nem 
mondhatjuk, hogy ők holnapután fejezik be ülései
ket. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Most nincs egyéb hátra, mint a 
jegyzőkönyv hitelesítése. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ha az 
elnök első ajánlatát nem mondhatjuK is ki, t. ház, 
az nem akadályozza azt, hogy a t. elnökünk által 
tett megjegyzés a jegyzőkönyvbe be ne jöjjönT 
hogy t, i. azon küldöttségek, melyek a szünetelés 
alatt munkálkodni fognak, napi dijakat kapnak, 
(Helyes!) 

Tóth V i l m o s : Tán azt mondhatnók a jegy
zőkönyvben : „ezen ügynek országgyűlésikig tör
tént elintézése után," stb. 

E l n ö k : A vasúti kérdésre vonatkozó határo-* 
zatát a t. háznak föltette jegyző úr. Most föl fogja 
olvasni a jegyzőkönyvet, és azt — ha holnap ülé-
sök lesz a mélt. főrendeknek, miként értesülve 
vagyok —Kadics jegyző ár át fogja vinni a mélt. 
főrendekhez. (Helyes !) 

Most öt perezre fölfüggesztem az ülést, mig a 
jegyzőkönyv elkészül. 

(Tiz pereznyi szünet múlva) : A fölfüggesztett 
ülést ismét megnyitom. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Még egy tárgy van, tisztelt ház! Régi meg

győződése a t. háznak, hogy ezen terem akusztikája 
igen hibás, hogy következésképen javitását kell 
eszközölni. Azért remélem, a ház beleegyezésével 
fog találkozni azon indítványom, hogy azon bizott
ság, mely e részben már ki van küldve, kihallgat
ván bővebben a szakférfiakat, eszközölje, hogy a 
szünetelés ideje alatt a szükséges javítások történ
jenek meg arra nézve, hogy a terem akusztikája 
javítva legyen. Egyszersmind méltóztassanak a 
szükséges költségek tekintetében fölhatalmazást 
adni, hogy azokat a ház pénztárából kifizettethes
sem. (Helyeslés.) 

Holnap 12 órakor lesz ülésünk. 
Egyéb tárgy nem levén,az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 2 V4 órakor. 
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CLI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1807. július 2-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 . 

T á r g y a i : ' Be mutattatnak : Láncz Márk kérvényei rajta állítólag elkövetett törvénytelenségek orvoslása, szigorlata leíe-
hetese és alkalmazása i rán t ; Halász Mihályé s társaié, úgyszintén Babirád Mátyásé. Pollacsefc Sámuelé, Borbély Ferenezé 1 8 4 8 — 8-
feeli követelésök kielégítéséért; kónyi lakosoké úrbéri ügyben. 

A kormány részéről jelen vennék: Eötvös Jó
zsef b., Gorove litván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. u. 12 5/4 órakor. J 
j 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A jegyzőkönyvet j 
fogja vezetni Radics Ákos. a szólók neveit jegyzi | 
Horváth Lajos. A tegnapi ülés jegyzőkönyvének ! 
két pontja fog hitelesittetni. ! 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a július \ 
l-jén tartott ülés jegyzökönyvének zitolsó két pontját.) \ 

E l n ö k : Láncz Márk pesti lakos a HellerMá- i 
tyás és Pekáry József által rajta elkövetett tor- j 
vénytelenségeket orvosoltatni kéri. Ugyanő, az • 
eddig méltatlanul megtagadott orvosi szigorlat le-
tehetősét, pályájának befejezhetése végett, megen
gedtetni kéri. Ugyanő hivatalba alkalmaztatását 
kéri. 

Halász Mihály makói lakos és társai a hon- ' 
védsereg részére készitett lábbeliért járó követeié- ; 
söket kifizettetni kérik. ! 

Babirád Mátyás, esztergomi szabómester, a i 

honvédek részére készitett attilákért járó 429 ft. 
20 kr. követelését kifizettetni kéri. 

Győrmegyei Kónyi községbeli volt úrbéresek 
a maradványföldek megváltása által okozott sérel
meiket orvosoltatni kérik, 

Pollaesek Sámuel pesti lakos az 1848—9-dik 
évi hadjáratban a szabadcsapatok által okozott 7 7 
ft 28 kr. p. pénzbeli károsítását megtéríttetni kéri. 

Borbély Ferencz, pesti lakos, az 1848 — 9-diki 
hadjáratban kiszolgáltatott honvédcsákók ára fe
jében járó 1840 ft. követelését, kifizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. (Pár percznyi szünet.) 

Epén most esik értésemre, hogy a mélt. fő
rendek a vasúti kérdést zárt ülésben tárgyalják é< 
csak később fogják nyilt ülésben tárgyalás alá 
venni. Ennek következtében nem remélhető, hogy 
esteli hat óra előtt a mélt. főrendek ezen tárgyra 
vonatkozó üzenete átküldethessék ; ennélfogva az 
ülést ezennel bezárom, azon kijelentéssel, hogy 
esteli hat órakor ismét ülést tartunk. 

.-Is i'dés végződik d. u. 1 órakor. 

CLII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
ih67. július 2-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 . 

T á r g y a i : A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatát a vasúti fölhatalmazás ügyében e l fogadták. Az elnök a 
szünetelendő háztól elbúcsúzik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy , helyeiket elfoglalni. A reggeli ülés jegyzőkönyvét 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenck- Radics Ákos jegyző úr föl fogja olvasni. A mai 
heim Béla b. ülés jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja 

Az ülés kezdődik d. u. 6 V, órakor. , r»* J . Í , . •< , , ,,!-,...-,, 
i;
 2 i RadiCS Ákos JegyZő (olvassa a délelőtti ülés 

E l n ö k : Az ülést megnyitom • méltóztassanak 1 jegyzökönyvét.) 
KÉPV. II. EAPLÓ i 8 6 5 / ; IV. 4 4 
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E l n ö k : Ha nincs észévé tel, (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesítve van. 

A mélt. főrendek részéről a vasút tárgyában 
tizenetet fog hozni Rajner Pál, a főrendiház jegyzője 
s barsi főispán úr. Mig megérkezik, fölfüggesztem 
•az ülést. 

(Ötpercznyi szikiét múlva): Az ülést meg
nyitom. 

Rajner Pál barsi főispán üzenetet fog közölni 
a mélt. főrendek részéről. 

Rajner P á l főrendi j e g y z ő (a háznagy ál
tal bevezetve, az elnöki szék elé ált) : Mélt. elnök! t. 
ház ! A mélt. főrendek azon határozati javaslatot, 
mely a nagymélt. minisztériumot a kijelölt vasút
vonalak kiépítésére megkívántató pénzalap meg
szerzésére fölhatalmazza, tárgyalás alá vévén, aze 
tárgyban hozott határozatokra vonatkozó jegyző
könyvi kivonatot van szerencsém megbízatásom 
folytán méltóságodnak ezennel tiszteletteljesen át
nyújtani. (Éljen!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
T. ház! Horváth Lajos jegyző úr föltette 

már a mai ülés jegyzőkönyvét, s az ezennel meg 
fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a jelen ülés 
jegyzőkön vét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (NMCS!) Hitelesít
tetik. 

T. ház! Midőn egy évvel és néhány nappal 
•ezelőtt egy rövid, de következéseiben szerfölött 
fontos háború küszöbén állottunk, akkor a t. ház
hoz a következő szavakat voltam bátor intézni: 
„Tápláljuk a reményt, hogyha nyugalmasabb idő
ben ismét összejöhetünk, a hazának szebb és jobb 
jövőt eszközölhetünk." 

Ezen ülésszak alatt is aggodalmak és remé
nyek váltották föl egymást, mig végtére a remé
nyek teljesültek. Törvényesen koronázott fejedel
münk van ; Magyarország alkotmánya vissza van 
állítva; a felelős kormány élén oly férfiak állanak, 
kik egész éltöket mindig és mindenben a haza ja

vának szentelték; a megyei rendszer életbe van 
léptetve ; gondolatjait és akaratját mindenk i 
könyvben, röpiratokban és napilapokban szaba
don kimondhatja; az ország törvényes független
sége törvények és fejedelmi eskü által biztositva 
van. 

De minek mondjam én ezeket hosszasabban ? 
Hiszen a t. ház, kezdeményezési jogánál fogva in-
inditványozta, és az országgyűlés eszközölte mind 
ezeket. 

Szabad legyen azonban, ha röviden is, két 
igen nagy fontosságú erkölcsi eredményt említe
nem. (Halljuk!) Időről időre növekszik a fejedelem 
és a nemzet közti bizodalom és az egyetértés. Kút-
forrásalesz ez a nemzeti erő és jóllét kifejlődésé
nek. Őrizzük e kincset, és ne engedjük, hogy a 
föltámadt remény csillaga leszálljon. Hisz a tapasz
talás és történelem bizonyítják, hogy ott, hol 
egyetértés van fejedelmek és nemzetek közt, ott 
Isten áldása is van. (Éljenzés.) 

Alig száradtak meg a törvényjavaslatok — 
most már törvények — már is emelkedett Magyar
ország tekintélye és befolyása. E g y magas állású, 
európai hirtí diplomatának állítása szerint is, az 
itten történtek nevezetes tényezők voltak az euró
pai béke föntartására. Minden habozás nélkül ki
mondom azon meggyőződésemet, hogy a kül
ügyekre nézve is nagyobb befolyást fog gyako
rolni Magyarország az itt történteknél fogva, mint 
300 évet fölülhaladó idő óta valaha gyakorolt. 
(Fölkiáltások: Igaz! Ugy van!) 

Szerencsésnek tartom magamat, hogy a tisz
telt háznak mind ezeket eszközlő határozatait én 
mondhattam ki. 

A szünetelés ideje alatt teendőkkel senkit ter
helni nem akarván, a szünetelés alatt az elnöki 
teendőket még teljesiteni fogom. (Éljenzés.) 

Nincs egyéb hátra, mint minden jók kívánása 
mellett a t. háztól búcsút vennem. Oszoljunk el 
azon kivánság kijelentésével, hogy éljen a fejede
lem ! éljen a haza! (Szűnni nem akaró éljenzés.) 

Az ülés végződik d. u. 6 5/4 órakor. 



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
A római számok az üléseket jelölik, melyekben az illető ügyek előfordulnak , az arab számok a lapokat, hol az illető szónokok föl-

szólalásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szólási szándékuk van följegyezve. 

Akusztika CL. 
Alberti csizmadiaczéb. kérvénye CXXVI. 
Alelnök-választás CXXII, CXXIII, CXXIV. 
Alsó-Csernáton község kérvénye GXVII. 
Andics Taddé kérvénye CXXVI. 
Andrássy Gyula gr. 53, 138, 141, 142,145,178,186, 187, 

195, 196, 201, 206, 215, 232, 234, 240, 253, 
258, 284, 285, 332, 333, 338. 

Andrássy Gyula gr. a koronázás nádori teendőivel bizatik 
meg CXXXHI. 

Andrássy Gyula gr. lemond a képviselőségről CXVIII. 
Andrássy Gyula gr. választási ügye (második) CXXV, 

CXXVI. 
Andreánszky Boldizsár 128. 
Antal Jánosné kérvénye CXIX, CXLV. 
Apor Sándor b. főrendi jegyző 170, 236, 366, 323. 
Apponyi György gr. 127, 168, 249. 

Ábrányi lakosok kérvénye CXLVI, 
Ács Károly 107. 
Ághó község kérvénye CXIX. 
Árvai községek kérvénye CXLV. 

Baán Béla kérvénye CXLV. 
Babarcz község kérvénye CXLV. 
Babes Vincze 150, 153, 154, 261. 
Babes Vincze interpellátiója CXVII, CXV1I1. 
Babirád Mátyás kérvénye CLI. 
Bagyog község kérvénye CXXVI. 
Balázs Ferencz kérvénye CXLIII. 
Balomiri Simon választási ügye CXIV. 
Baranyai községek kérvénye CVIII, CIX, CXLV. 
Bartal György 23, 202. 
Bartenschlaeger Ferencz kérvénye CXXI. 
Bay György lemond CXXI. 
Bay György választási ügye (második) CXXV, CXXVI. 
Batthyány Géza gr. lemond CXXXVI. 
Bánd község kérvénye CXLI. 
Bánó József 289, 301, 307. 
Bánó József mint előadó CXLV. 
Bánó Miklós 127, 200. 

Bánsági végvidék képviselete CXXIV, CXXVIIÍ , 
CXXXHI. 

Bátek János és Róza kérvénye CXVII. 
Bedő Lajos kérvénye CXVII. 
Bencze Mihály kérvénye CXIV. 
Benedek Lajos kérvénye CXVIII. 
Benedikty Dániel kérvénye CXI, CXLVI. 
Beniezky Gyula mint előadó CXX, CXXVII, CXLIII. 
Bernáth Lajos választási ügye CXXV, CXXVI. 
Bernáth Zsigmond 81, 145, 150, 155, 201, 229, 240, 248, 

261, 289, 293, 300, 337. 
Bernáth Zsigmond javaslatai CXLIII. 
Berzeviczy Tivadar 128, 149. 

j Berzeviczy Tivadar törvényjavaslata CXVII. 
! Besze János 125, 200, 201, 220, 324. 
J Betegh Kelemen választási ügye CXXI, CXX1L 
! Bethlen Sándor gr. 128. 
| Bezerédj László 17, 248, 256, 257, 260. 
| Bezerédj László szabadságot kap CXL. 

Békássy Lajos 121. 
Bicskei volt úrbéresek kérvénye CXXII. 
Birtokviszonyok (úrbériek) CX, CXVII, CXLVI. 
Blána Szilárd kérvénye CXLI. 
Bobory Károly 47, 291, 327. 
Boér János halála CXXVIII. 
Boér József kérvénye CXXI. 
Bogáros község kérvénye CIX, CXLV. 
Boheczel Sándor választási ügye CXI1I. 
Bor István kérvénye CXLVI. 
Borbély Ferencz kérvénye CXIX, CLI. 
Borcsányi János 128, 203, 351, 342. 
Borlea Zsigmond 245. 
Boros Gábor kérvénye CXLVI. 
Boros Mihály kérvénye CXLI. 
Boros Pál választási ügye CXXVIII, CXXX. 
Borsos Sámuelné kérvénye CXXVI. 
Botka Tivadar választási ügye CXVII, CXVIII. 
Bónis Sámnel 36, 136, 137, 138, 146, 149, 150, 15Ö, 168, 

169, 182, 188, 191, 195, lp7, 199, 208, 209, 
223, 224, 233, 235, 236, 238, 247, 248, 250^ 
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251, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 274, 286, 
289, 291 , 294, 297, 301, 313, 332, 333, 
338, 344. 

Bömehes Frigyes lemond CXXII. 
Bömehes Frigyes választási ügye (második) CXXXVTI, 

CXLI. 
Böszörményi László 192, 196, 198, 207, 217 ,218,230, 

241, 278, 286, 321,327. 
Branovacsky István 128, 155, 180. 
Branovacsky István interpel láti ója CXVIII. 
Brassói keresk.- és iparkamra kérvénye CXLVI. 
Brádi g. k. vallású lakosok kérvénye CXXI. 
Briestja községe panasza CXXIX. 
Budaházy András kérvénye CXLVI. 
Budai-ábrányi lakosok kérvénye CXLVI. 
Budapesti honvédek emlékiratai CX, CXLV. 
Bujanovics Sándor 34. 
Buják község kérvénye CXLVI. 
Buócz Kálmán választási ügye CXXII, CXXV. 
Burda Imre kérvénye CXLVI, 
Burján János kérvénye CXXI. 
Buzna Lajos kérvénye CXLVII. 

Codincationáilis bizottság választása CXLIV, CXLV. 
Concordatum CXLIII. 
Conrad Mór lemond CXLII. 

CSajkás kerület képviselete CXXIV, CXXVIII, CXXXlII. 
Csanády Sándor 77, 311. 
Csanády Sándor interpellátiója CXLVI. 
Csarnata község kérvénye CXLV. 
Csáky Albin gr. lemond CXVIII. 
Csáky László gr. lemond CXVIII. 
Cseke község kérvénye CXLV. 
Csengery Antal 185, 189, 202. 
Csengery Antal mint előadó CXXVI, CXXVII. 
Csengery Imre 313, 320. 
Csengery Imre mint jegyző CXXVI, CXXIX, CXXXI, 

CXXXII, CXXXIX, CXLH—CXLIV, CXLVI 
—CL. 

Csenkey Vincze kérvénye CXLV. 
Csetneki papirgyártársulat kérvénye CXL. 
Csetneki uradalmi helységek kérvénye CXVIII. 
Cséry Lajos választási ügye CXIV, CXVI1, CXXII, CXXIV, 

CXXVI. 
Csicsofalvy János kérvénye CXXVI. 
Csiky Sándor 72, 226, 234, 264, 289, 309, 328, 342. 
Csintalan József kérvénye CXXVI. 
Csurgó-újvárosi lakosok kérvénye CXLIil. 

- CZabay Károly kérvénye CXLV. 
Czorda Bódog 127. 

Dapsy Vilmos 314. 
Dánffy Károly lemond CXX. 
Dániel Pál 259. 

: Deák Ferencz 108, 134, 141,152,154, 155, 156, 158,167, 
168, 181, 185, 188, 190, 209, 222,223, 240, 
246, 247, 248, 249, 250, 311, 312, 314, 32 \ 
329, 332, 333. 

Deák Ferencz horvátügyi javaslata CXVIII, CXIX 
Deák Ferencz interpellátiói CXLVI. 
Deáky Lajos 223. 
Debreczeni honvédegylet emlékirata CXXXIX. 
Debreczeni zeneegylet kórvénye CXVIII. 
Dedinszky József 153, 218. 
Dedinszky József mint előad') CXLIII. 
Degenfeld Adolf gr. kérvénye CXLVI. 
Denike Károly pénzügyi javaslata CXXI. 
Derekasy András kérvénye CXIX. 
D'heil Eleonóra kérvénye CXLV. 
Dimitrievics Milos mint jegyző CVIII—CXII, CXVIII. 

CXIX, CXXXIX-CXLI, CXLV—CXLVII, CL. 
Dindár Lajos kérvénye CXLI. 
Dobozy Ferencz kérvényei CXI, CXVI1. 
Dobsina város kérvénye CXXVII. 
Domahidy Ferencz 282. 
Domaniczky Boldizsár lemond CXÍX. 
Dorozsmai lakosok kérvénye CXLVI. 
Dósa Elek 178, 261. 
Dósa Elek mint elnök CXXXIV, CXLIX. 
Dráskóczy Gyula szabadságot kap CXXXIX. 
Drága-Bártfalva község kérvénye CXLVI. 
Drudják Zsuzsána kérvénye CXLVl. 
Duna-Pataj község kérvénye CXLVI 

.' Duna-Szerdahely s más községek kérvénye CXXIII, 
| Duszeg Matild kérvénye CXLVI. 
j 

Egerszög község kérvénye CXLV. 
I Egy képviselő 306. 

Elegyes ülések a CXXXilI. ülés közben, a CXXXVI. után. 
a CXLIV. közben. 

Elnök felhatalmazása lemondások elfogadására s új vá
lasztások elrendelésére CXVIII, CXLVI; helye 
az ország méltóságai között CXLIII. 

Emberger Károly kérvénye CXLIII. 
Eötvös József b 54, 55, 151, 156, 167, 311. 
Eötvös József b. lemond a képviselőségről CXVIII. 
Eötvös József b. választási ügye (második) CXXI, CXXII. 
Eperjesi kollégium ünnepélye CXLIV. 
Erdélyi unió ügye CXLVI. 
Ernszt József kérvénye CXIV. 
Erzsébet királynéról szóló törvényjavaslat CXLI, CXLVI, 

CXLVI1L 
j Esztergomi honvédegylet kérvénye CXXXII. 
| Eszterházy István gr. 51. 
i Eszterházy Kálmán gr. választási ügye CXXVII, CXXVIII. 
j Eszterházy-képtár ügye CXXIV. 
j 

Évi országos költségvetés iránti törvényjavaslat CXXIV, 
CXXVI, CXXVIII, CXXX, CXXXIII. 

I Évva András kérvénye CXVIII. 
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Fabinyi Gyula észrevételei CXLVL 
Fabritius Károly választási ügye CXXVI, CXXVIII. 
Fa te r t község kérvénye CXLVL 
Faragó Ferenez 128, 145. 
Farkas Elek választási ügye CXXXII, CXXXV. 
Faúr János lemond CXVIIT. 
Fábián Gábor 127. 
Fáy Gusztáv lemond CXXX. 
Fehér Miklós választási |ügye CXXV. CXXVI, CXXXII, 

CXLI. 
Ferenez József (I) király koronázásáról szóló törvényja

vaslat CXLI, CXLVI, CXLVIII. 
Ferenez József (I) király koronázási tiszteletdijáról szóló 

törvényjavaslat CXLI, CXLVI, CXLVIII. 
Fest Imre lemond CXV1IÍ. 
Fest Imre választási ügye (második) CXXVH,;CXXVIII. 
Félegyházi választók kérvénye CXLI1, CXLVFÍ. 
Fiume meghívása az országgyűlésre CXXVI. 
Fisser István 255. 
Fogarasvidéki központi bizottság CL. 
FogSer László kérvénye CL. 
Forster György kérvénye CXLVII. 
Földesi nemestelkelek kérvénye CXLVL 
Földváry Miklós választási ügye CXXV, CXXVI. 
Fölhatalmazás (elnöknek, lemondások elfogadására s új 

választások eh'end.e]ésére)CXVIlL CXLVI;(kor-
mánynak, vasúti ügyben) CXLVIII, CL, CLI1. 

Fölségek érkezése CXXI, megkoronázása CXXXVIII. 
Frics Lajos kérvénye CXVIII. 
Fügersy Gyula kérvénye CVIII, CXLV. 
Fülepp Lipót 99. 

Gaal Péter 128. 
Gajzágó Salamon 134, 135, 219, 259, 323, 337, 338. 
Gajzágó Salamon mint előadó CXIlí; CXXVI; 

Gajzágó Salamon mint jegyző CXLIX, CL. 
Gál János 74, 135, 136. 
Geczö János lemond CXIX. 
Geczö János választási ügye (második) CXXI, CXXII. 
Geduly Lajos 105. 
Gergely György kérvénye CXXVI. 
Cergelyi Tivadar kérvénye CXXI. 
Geszti Ferenez kérvénye CXXI. 
Ghyczy Ignácz 33, 307-
Ghyezy Kálmán 3, 141, 152, 157, 158,159,168, 185, 

188, 194, 235, 237, 240, 248, 249, 250, 255, 
265, 273, 293, 299, 307, 336, 338. 

Gliyezy Kálmán horvátiigyi javaslata CXVIII, CXIX. 
Gorove István 300. 
Gorove István lemond a képviselőségről CXVIII. 
Gorove István választási ügye (második) CXXI, CXXII. 
Gödöllő megvétele CIX. 
Gönozel Mihály és társai kérvénye CXLVI. 
Görgei Géza választási ügye CXXXV, CXXXÍX, CXLI. 
Graenczenstein Gusztáv választási ügye CXXXIX, CXLI, 

CXLIV, CXLIX. 

Grünhut Dávid panasza CXXI. 
Gubody Sáudor 10. 
Gulí József választási ügye CXXXH, CXLII, CXLVIII. 
Gúthy Péter kérvénye CXXI. 
Gvozsgyák Gábor kérvénye CXI, CXLVI. 

Gy euc Károly lemond CL. 
Gyéres város kérvénye CXXXII. 
Gyök község panasza CXXVII. 
Gyors-iroda kérvénye CXX. 
Gyors-irók fizetése az elnapolás alatt CXLIII. 

Hadviga község panasza CXXIX. 
Hajdúböszörményi birtokosok kérvénye CXLIV. 
Hajnóczy Sámuel kérvénye CXXXII. 
Hajókázási ügy CXLIII. 
Halász Boldizsár 127, 207, 216, 224, 269. 
Halász Ignácz kérvénye CXII, CXLVI. 
Halász Mihály s társai kérvénye CL1. 
Haller Kernát kérvénye CXXIL 
Halmai község kérvénye CXLVI. 
Halmi lakosok kérvénye CXXI. 
Hanka Ignácz kérvénye CXIX. 
Haraszthy Erzsébet kérvénye ('XXXIX. 
Hasouszenvi orvvsok kérvénye CXXXII. 
Hasonszenvi tanszék ügye CXX1II. 
Határőrvidéki ügy CX1V, CXXIV, CXXV, CXXVIII, 

CXXX 111. 
Hatvanhetes munkálat tárgyalása CVIII—CXIV. 
Hegy-Szent-Márton község kérvénye CXLV. 
Hergesheimer András kérvénye CXLIII. 
Hennán Mihály kérvénye CXLVI. 

i Hertelendy (íyörgy szabadságot kap CXXIU, lemond 
CXXXU. 

Hitlevél, 1. Koronázási hitlevél. 
Hodosiu József nemzetiségi javaslata CXLIV. 
Hogl Ferenez kérvénye CX, CXLVL 
Holíán Ereő lemond CXVIII. 
Hollán Ernő választási ügye (második) CXXVI, CXXVIH. 
Honosítási ügy CXVI1, CXLVI. 
Honvédelmi ügj CXLIII. 
Honvédtisztek (budapestiek) emlékiratai CX, CXLV. 
Honvédügyi törvényjavaslat CXI. 
Horvát Boldizsár 87, 149, 150 ,264 ,268 ,283 ,286 ,290 , 

291, 292,296, 312, 313. 
Horvát Boldizsár lemond a képviselőségről CXVIIl. 
Horvát Boldizsár választási ügye (második) CXXII, CXXV. 
Horváth Döme 122. 
Horváth Lajos 83, 178, 217, 218, 249,250, 291, 295, 313 

323. 
Horváth Lajos mint jegyző CXXIV—CXXXI, CXXXIH— 

CXLI, C X L I H - CXLIX, CLI, CLH, s a három 
elegyes ülésben. 

Horvát ügy CXIV, CXVII—CXX. 
Hosszú József mint előadó CXIV, CXVŰ, CXVIII, CXXVíH, 

CXLIV, 



350 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Hosszumezei lakosok kérvénye CXXL 
Hottovecz József kérvénye CXLVI. 
Hősfy Vilmos kérvényei CXXL 
Hrabovszky Zsigmond választási ügye (második) CXLII, 

CXLVD. 
Hubay Gusztáv kérvénye CXVII. 
Hudacsko György kérvénye CXVIIL 
Huszár István 80. 

Ibrányi Lajos szabadságot kap CXXV. 
Igazoló bizottság kiegészítése CXXIV—CXXVI. 
Igazságügyi törvényjavaslatok előleges megvizsgálása 

CXLL CXLIU. 
Iglay András és társai kérvénye CXLIII. 
Illéssy János halála CXLL 
Illéssy Sándor kérvénye CXLVII. 
Illosvay Rezső kérvényei CXVII. 
Iloncza község kérvénye CXXX, CXLVI. 
Ireg város kérvénye CXXTX. 
Ivánka Imre 25, 136, 212, 213, 215, 249, 259, 294, 296, 

341. 
Ivánka Imre interpellátiója CXLIV. 
Ivánka Zsigmond 336. 
Izbugya község kérvénye CXLV. 

Jaksa János és társai kérvénye CXI. 
Jakubján község kérvénye CXXL 
Jakus Sámuel és neje kérvénye CXLVI. 
Jankovics Antal 128. 
Jankovics Vincze kérvénye CXLVI. 
Jámbor Pál 213, 340, 342, 344. 
Jegyzőválasztás CXXII—CXXIV, CXLV, CXLVII, 

CXLVI1I. 
Jekelfalussy Lajos 128, 249. 
Joannovics György 298. 
Joannovics György mint előadó CXXX, CXXXII-
Joannovics György mint jegyző CXIV, CXX, CXXIII, 

CXXIV, CXXIX. 
Joannovics György lemond CXLV. 
Jonesku Döme lomond CXXL 
Jókai Mór 3, 41, 311. 
Jókai Mór és társai kórvénye CXLVI. 

Kacskovics Ignácz 202, 236. 
Kandó Kálmán lemond CXXI. 
Karczag testvérek kérvénye CXXL 
Kardos Kálmán 128, 339. 
Kassa város kérvénye CXLV. 
Katona György kérvénye CXVII. 
Kautz Gyula 30. 
Kába Illés és társai kérvénye CXVII. 
Kállay Ödön 222, 223, 235. 
Kálmán János kérvénye CXLV. 
Kálnoky Dénes gr. kérvénye CL. 
Kárász Benjámin lemond CXVIIL 

Károlyi Ede gr. 18, 234, 248, 258, 259, 260, 336, 338, 
343, 344. 

Keglevich Béla gr. 141, 167, 168, 195, 196, 197, 215, 
218, 219, 222, 232, 233, 234, 277, 285, 286, 
291,336,337,338,342. 

Keglevich Béla gr. szabadságot kap CXXXIII. 
Kemény István b. 219. 
Kemény Lajos kérvénye CXLVI. 
Kereki község kérvénye CXHI. 
Kerkapoly Károly 128. 
Képviselőház elnökének adandó hely az ország méltóságai 

között CXLIII. 
Képviselők albuma CXLII. 
Képviselők megszámlálása CL. 
Képzőművészeti társulat kérvénye CXXIV. 
Kérvényi bizottság jelentése CXLIU—CXLVI, kiegészí

tése CXXXI, megújítása CXLIII—CXLV. 
Kilenczes osztályok megalakítása CXXII. 
Királyi Pál 51. 
Királyi Pál mint előadó CXXII, CXXXVI, CXXXVII. 
Kisfaludi lakosok kérvénye CXXXII. 
Kis-Kőrös város kérvénye CXLIV. 
Kiss Bálint kérvényei CXVII, CXXVI, CL. 
Kiss János kérvénye CXVIII, CXLVI. 
Kiss Miklós 127. 
Klein Istvánné kérvénye CXLL 
Kleiszner Juliána kérvénye CXXVIII. 
Kolonich alapítvány CXLVI. 
Kolos-kalotai h. h. egyházmegye kérvénye CXLVI. 
Kolovein Ferencz panasza CXXVI. 
Komáromy Ferenczné kérvénye CXLVI. 
Konkoly-Thege Pál lemond CXXII. 
Korányi Károly védirata CXVII. 
Korona szállítása CXLL 
Koronaöri eskü CXXXIII, CXXXV. 
Koronaőri törvényjavaslat CXXXIII, CXLVI. 
Koronaörök választása az I. elegyes ülésben. 
Koronaőröket kijelölő kir. leirat az I. elegyes ülésben, 

megerösitő kir. leirat CXXXVI. 
Koronázás CXXXVHI. 
Koronázás iránti kérelem a fölségekhez CXXXIII, CXXXV, 

CXXXVII. 
Koronázás leírása CXL, CXLII, CXLIII, CL. 
Koronázási ajándék CXXXIII, CXXXV. 
Koronázási eskü CXXXII, CXXXIII, CXXXV, CXXXVI, 

CXLVIIL 
Koronázási érmek CXLL 
Koronázási hitlevél CXXVI-CXXVIIL CXXX-CXXXIII, 

cxxxv, cxxxvn, CXLVL CXLVHI. 
Koronázási küldöttségek CXXXIII, CXXXV—CXXXVII, 

CXXXIX. 
Koross Mihály kérvénye CXLVI. 
Kovácsik János kérvénye CL. 
Kovách László 128, 251, 256, 336. 
Kovách László költségkezelési javaslata CXVII. 
Kozák Mihályné kérvénye CXI, CXLVI. 
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Kozma Mihály kérvénye CXVI. 
Kónyi lakosok kérvénye CLI. 
Költségkezelési javaslat CXVII. 
Költségvetés CXX, CXXVII, CXLIII. 
Költségvetés (évi, országos) iránti törvényjavaslat CXXIV 

cxxvi, cxxvui, cxxxni. 
Költségvető bizottság CXYTIL 
Köszönő küldöttség a fölségekhez a honvédeknek tett'ala-

pítványért CXXXIX, CXL. 
Kövi lakosok kérvénye CXLVI. 
Közös ügyek ^CVIH—CXV, CXVII, CXXIV, CXXVI, 

CXXVII. 
Közösügyi bizottság CXLV, CXLVII—CXLIX. 
Közösügyi törvényjavaslat CXXIV, CXXVI, CXXVII, 

CXXIX, CXXXI. 
Krúdi Mária kérvénye CXXI. 
Krzich Frigyes pénzügyi terve CXXII. 
Kubicza Pál 128. 
Kubicza Pál lemond CXVII. 
Kudlik István 141, 236. 
Kun Kocsárd gr. lemond CXVII. 
Kupricz Imre 128. 
Kurcz György 128. 
Kvassay László választási Ugye CXXVI, CXXVIII. 

Lator Gábor 49. 
Lator Bálintné s társai kérvénye CXLV. 
Láncz Márk kérvényei CXLI, CLI. 
László István kérvénye CXLVI. 
Lázár Dénes mint előadó CXXXV, CXLI, CXLVIII. 
Lázár Kálmán gr. választási Ugye CXXVI, CXXVIII. 
Lázár Sándor választási ügye CXXIV, CXXVI. 
Lehoczky Lajos kérvénye CXLV. 
Leirat (királyi), koronaőröket kijelölő az I. elegyes ülés

ben, megerősítő CXXXV1. 
Leitoldné s társai kérvénye CXXVII, CXLVI. 
Lipthay Béla b. lemond CXXI. 
Lovassy János kérvénye CXLVI. 
Lónyay Gábor 292. 
Lónyay Menyhért 32, 214, 237, 255, 256, 299, 325, 330, 

332, 344. 
Lónyay Menyhért lemond a képviselőségről CXVIII. 
Lónyay Menyhért választási ügye (második)^ CXXI, CXXII. 
Lucsics József kérvénye CXLVI. 
Ludoviceum CXLIII. 
Lugosi román gyűlés betiltása CXVII, CXVUL 
Luzsénszky Pál b. 127, 259, 298. 

Madarász József 63, 119, 128, 139 ,181 ,218 ,222 ,223 , 
224, 229, 234, 237, 241, 275, 305, 307, 312, 
331, 332. 

Madocsányi Pál 128. 
Magyar-Igen város kérvénye CXXXII. 
Majláth György mint elnök az I. és HL elegyes Ülésben. 
Majovszky Mihály kérvénye CXLV. 
Majsai lakosok kérvénye CXLVI. 

Majthényi László b. főrendi jegyző 252. 
Makláry István kérvénye CXLI. 
Makói czizmadiaczéh kérvénye CXXIV. 
Makray László 200, 271. 
Manojlovics Emil 128, 135, 138, 166, 181, 182, 215, 216, 

218, 247. 
Manojlovics Emil interpellátiója CXIV. 
Markos István 80, 128, 274, 335, 336. 
Markos István és társai törvényjavaslata CXI. 
Markó Sámuel kérvénye CXLV. 
Marsó Pál védirata CXVI. 
Mathizs Máté kérvénye CXXII. 
Mály József kérvénye CXLVL 
Mándy Péter (id.) javaslatai CXLV. 
Márton Jakab kérvénye CXLV. 
Mednyánszky Dénes b. választási ügye CXXVIII, CXXX. 
Megszámlálás (képviselőké) CL. 
Mérey István kérvénye CXLIII. 
Mészáros Frórián kérvénye CXLV. 
Mihajlovics Miklós lemond CXXI. 
Mihályi Péter 128. 
Mikó Imre gr. 265, 322, 323, 338, 342. 
Mikó Imre gr. lemond a képviselőségről CXVHI. 
Mikó Imre gr. választási ügye (második) CXXI, CXXII. 
Mikó Mihály lemond CXLVII. 
Milesz József kérvénye CXXIIL 
Miletics Szvetozár 141, 162, 168, 264, 266, 277, 298. 
Miletics Szvetozár interpellátiója CXLI. 
Miletics Szvetozár régibb javaslata CXLIV. 
Miletics Szvetozár uj javaslatai CXLII. 
Millutinovics Szvetozár 123. 
Millutinovics Szvetozár lemond CXLV. 
Minisztérium alakítására vonatkozó törvényjavaslat CXXIV, 

cxxvi, CXXVIII, cxxx, cxxxra. 
Miske Imre b. mint előadó CXLVL 
Mocsáry Lajos 41. 
Mocsáry Lajos lemond CXXX. 
Mocsonyi Sándor 322, 323. 
Moisil Gergely választási ügye CXIII. 
Molnár Sándor panasza CXLI. 
Monyorosd község kérvénye CXLV. 
Móga testvérek kérvénye^CXLVL 
Munkácsy Adolf és Zsigmond kérvénye CXXVI. 
Müllenbach község kérvénye CXLV. 

Nagy Elek lemond CXXI. 
Nagy Gábor kérvénye CXXVI. 
Nagy Ignácz 91, 281. 
Nagy József kérvénye CXLI. 
Nagy Mihály panasza CXX. 
Nagy Sámuel kérvénye CXLVI. 
Nagyszalóki tiszti ügyész kérvénye CXXIEL 
Naszódvidéki képviselet ügye CXDI. 
Nádori teendők koronázáskor Andrássy Gyula grófra bí

zatnak c x x x i n . 
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Nádorra vonatkozó törvényjavaslat CXXIV, CXXVI, 
CXXVIII, CXXX, CXXXIII. 

Nemesdédi lakosok kérv énye CXXXII. 
Nemzetiségi ügy CX, CXLIV, CXLVI. 
Nemzetőrségre vonatkozó törvényjavaslat CXXIV, CXXVI, 

CXXVIII, CXXX, CXXXIII. 
Neubauer Ábrahám kérvénye CXLVII. 
Neumayer Gáspár és társai kérvénye CXLIV. 
Német-Boly község kérvénye CXXVII. 
Németh Károly 128. 
Német Párdány község kérvénye CXII, CXLVI. 
Név szerinti szavazás CXIV, CXXIX, CXLII. 
Nikolics Sándor 55, 184. 
Nóvák András kérvénye CXLVI. 
Nőtlenség (papi) CXLV. 

Nyárádi lakosok ké rvénye CL. 
Nyáry Pál 54, 140, 279, 314. 

Obrováez község kérvénye CXLV. 
Ocsvay Ferencz 137, 181, 254, 256. 
Ocsvay Ferencz lemond CXLII. 
Ocsvay Ferencz mint jegyző CV1II—CXIV, CXVI— 

cxvm, cxx, cxxn—cxxvn, cxxxi— 
CXXXVII, CXXXIX—CXLI. 

Opicz Sándor 128, 215. 
Ordas község kérvénye CXII, CXLVI. 
Oroszhegyi József kérvénye CIX, CXLV. 
Oroszy Miklós kérvénye CXLVI. 

Ómossy Mátyás 104, 128, 258. 
Ó-Telek község kérvénye CXXVI. 

Öcsöd község kérvénye CXIX. 
Öregfalu község kérvénye CXXVI. 
Örkény község kérvénye CXLVI. 

Paezolay János 128. 
Paizs Andor választási ügye CXXVI, CXXVIII. 
Pap Gergely lemond CXXIV. 
Pap József kérvénye CXXXIX. 
Papok (állítólagosak) kérvénye CXLV. 
Papp Pál 120. 
Papp Zsigmond 135, 136. 143, 146, 150, 263, 272, 275, 

290, 297. 
Patay István 218, 233, 234, 271, 325, 337, 338. 
Pausz József kérvénye CXVI. 
Pelegrin testvérek panasza CIX, CXLV. 
Peley Lajos lemond CXXXII. 
Perényi Zzigmond b. 128. 
Perl.Simon kérvényei CX, CXLV. 

Pesti csizmadiaczéh kérvénye CXXI. 
Pesti nyomdászok kérvénye CXXXI. 
Petrovácz község kérvénye CXLI. 
Petyko Lázár választási ügye CXXIII, CXXV. 
Piskó község kérvénye CXLVI. 
Piakovich Dénes csatornaterve CXXI. 
Plachy Lajos választási ügye CXL, CXLI. 
Platthy György lemond CXXII. 
Politikai elitéltek s menekültek iránti törvényjavaslat 

CXI. 
Pollacsek Sámuel kérvénye CLI. 
Popovics János kérvénye CXLV. 
Popovics Zsigmond 127. 
Portörő János kérvénye CXI, CXLVI. 
Pölöske-szent-mihályi lakosok kérvénye CXLVI. 
Prépost István kérvénye CXLVI. 
Pulszky Ferencz 231, 233, 235, 283. 
Pulszky Ferencz választási ügye CXXI, CXXII. 

Radakovics Ferencz kérvénye CVIII, CXX. 
Radics Ákos 300, 323, 342. 
Radics Ákos mint jegyző CLI, CLII. 
Kadics Ákos vasúti javaslata CXLV. 
Radics Ákos választási ügye CXXXVI. 
Radovanovics János kérvénye CXLV. 
Ragályi Ferdinánd 84. 
Ragályi Ferdinánd lemond CXVI. 
Rajner Pál főrendi jegyző 235, 256, 334, 346. 
Bajner Pál lemond CXV1II. 
Rannicher Jakab lemond CXLV. 
Ráday Gedeon gr. (id.) lemond CXVIII. 
Ráday Gedeon gr. (ifj.j főrendi jegyző 148. 
Ráday László gr. 41, 146, 185, 189, 190, 197, 206. 

214, 234. 
Ráday László gr. mint előadó CXXV—CXXVIII. 
Ráday László gr. mint jegyző CXIII, CXVI, CXVIII, 

CXIX, CXXI, CXXI, CXXXI, CXXXVII/ 
CXLII, CXLIII, CL, CLI. 

Rádl Józsefféle alapítvány CXLV. 
Ráth Károly választási ügye CXXXIII, CXXXVII. 
Regele János kérvénye CXXVIII. 
Reiser Lipót kérvénye CXXVI. 
Reök István kérvénye CXLVI. 
Román-Kécsa község kérvénye CXL. 
Román Sándor 299. 
Román Sándor interpellátiója CXLV. 
Rosen István kérvénye CXLI. 
Roska Zsuzsána s testvérei kérvénye CXLVI. 
Rozsnyói elöljárók kérvénye CXXIII. 
Rónay Jáczint választási ügye CX, CXIV, CXXI, 

CXXV. 
Rónay János halála CXLI. 
Röser Miklós választási Ugye CXXXI, CXXXV,#CXLII, 

CXLVIII. 
Rudnyánszkv Flórián 200. 
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Salzmann Ignácz kérvénye CXLVII. 
Schö'ndorf község kérvényei CXLV. 
Schröder Keresztély kérvénye CL. 
Schwarz Imre előterjesztése CXLV. 
Sebestyén László 128. 
Seckendorff Oszkárné (b.) kérvénye CXVIII. 
Selmeczi akadémiai tanulók kérvénye CXXX. 
Semler János panasza CXX. 
Sigray Fülöp -gr. választási ügye CXXX, CXXXV. 
Simay Gergely 128, 247, 307. 
Simonyi Lajos b. 307. 
Sipos Ferencz választási ügye CXVIII, CXXVI. 
Skaliczer Vilmos és társai kérvénye CXLVL 
Skorutovszky Alajos kérvénye CXLV, 
Soltész Sándor kérvénye CXLV. 
Somogymegyei lakosok kérvénye CXLVL 
Somossy Ignácz 118, 119, 135. 
Somssich Pál 178, 187, 201, 235, 279, 310, 

322, 324. 
Somssich Pál mint elnök CXXXI, CXXXIX. 
Sopronmegyei felvidéki községek kérvénye CXXI. 
Stefanidesz Henrik 146, 245. 
Stefanidesz Henrik lemond CXLII. 
Stoll Károly választási ügye CXXVII, CXXVIII, 

"CXLHI, CXLIV. 
Strasznoff Sámuelné kérvénye CXXI. 

SZabadffy Sándor szabadságot kap CXXII. 
Szabolcs község kérvénye CXLVL 
Szabó Gábor és társai kérvénye CL. 
Szabó Imre (pápai) 9. 
Szabó Imre (pápai) lemond CXLV. 
Szabó István kérvénye CXXVI. 
Szabó József és társa kérvénye CXLVL 
Szabó Miklós választási ügye CXXII, CXXV. 
Szabó Sámuel lemond CXLH. 
Szakácsi lakosok kérvénye CXXXIL 
Szakái Lajos 202. 
Szaplonczay József 127, 256, 337. 
Szarvas város kérvénye CXLV. 
Szatmárnémeti gör. kath. egyháztagok panasza CXVII. 
Szavazás (név szerinti) CXIV, CXXIX, CXLII. 
Számvizsgáló bizottság CXLVL 
Szápáry Géza gr. 128. 
Szápáry Géza gr. lemond CXVIH. 
Szápáry Gyula gr. lemond CXX. 
Szász Károly 39, 215. 
Szász Károly lemond CXLV. 
Szász Mózses kérvénye CXLI. 
Szávics Döme kérvénye CXLVL 
Szelestey László választási ügye CXXVI, CXXVHI. 
Szenkovics Bogdánné kénvénye CXVIH. 
Szentes város kérvényei CXLVI, tiltakozása CXVH. 
Szentesi lakosok kérvénye CXLVL 
Szentesitett törvények kihirdetése CxXXIX. 
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Szent-György-Ábrány község kérvénye CXLV. 
Szentiványi Adolf lemond CL. 
Szentiványi Gábor kérvénye CXLI. 
Szentiványi Károly mint elnök,, CVIH—CXXX, CXXXIl, 

CXXXIII, CXXXV —CXXXVUI, CXL — 
CXLVHI, CL—CLII, s az I. és III. elegyes 
ülésben. 

Szentkirályi Mór 57, 63, 141, 149, 161. 
Szentkirályi Mór lemond CXXHI. 
Szent-Lörincz s más baranyai községek kérvénye CXVII? 

CXLV. 
Szerbek ügye CXVIII. 
Széchenyi-alapítvány CXLVI. 
Székely Gergely 127. 
Széles Anna kérvénye CXLVL 
Széli József 45. 
Széli József lemond CXVII. 

, Szénássy Sándor kérvénye CXVII. 
Szilágyi Áron 101. 
Szilágyi Antalné kérvénye CXIX. 
Szilágyi Bertalan kérvénye CXXH. 
Szilágyi István 128. 
Szirmay Géza lemond CXL. 

i, Szirmay Pál kérvénye CXXVI. 
Szlávy József választási ügye CXXni, CXXV. 
Szmrecsányi Dáriusz lemond CXVni. 
Szobotin község kérvénye CXXVI. 
Szolnoki választók kérvénye CXXI. 
Szombathy József kérvénye CXX. 
SzontaghPál (gömöri) 261. " 
Szontagh Pál (gömöri) választási ügye CXXV, CXXVI. 
Szontagh Pál (nógrádi) 97, 259, 276. 
Szórád István kérvénye CXLI. 
Szőlős község kérvénye CXLV. 
Sztakovics Venczelné s társai kérvényei CXI, CXXIII. 

j CXLVL 
Sztáray Antal gr. főrendi jegyző 239. 
Sztojanovics Lázár kérvénye CXXVIII. 
Sztratimirovics György 3, 53, 176, 180. 
Sztratimirovics György interpellátiói CVIII, CIX. CXXIII, 

CXXIV. 
Szünetelés a CXX. és CLII. ülés után. 

Takács Mihály kérvénye CXLV. 
Tamássy Károly előterjesztése CXLV. 
Tanárky Gedeon választási ügye CXXI, CXLHL 
Tanítók ügye CXLIV. 
Tarnóczi kövület ügye CXLV. 
Tassy Károly jutalmat kap CXLHI. 
Temesi községek kérvénye CXXI. 
Tengericz község* kérvénye CXLV. 
Terem akusztikája CL. 
Természettudományi társulat kérvénye CXLVL 
Terney György kérvénye CXLI. 
Técső város kérvénye CXLV. 
Téhelyi Ferencz és társai kérvénye CXXI. 

45 
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Thalabér Lajos 127. 
Thury Gergely 125. 
Thury Sámuel 127. 
Timár község kérvényei CX, ÜXLV. 
Tisza Kálmán "55, 91, 144, 149, 188, 197, 206, 215, 219, 

224, 227. 23.5, 234, 247, 250, 256, 258, 264, 
267, 282, 283, 286, 291, 312, 322, 321, 325, 
329, 331, 332, 341. 

Tisza Kálmán honvédügyi indítványa CXLI, CXL1I. 
Tisza Kálmán interpellátiója CX, CXLVI. 
Tisza Lajos lemond CXV1I. 
Tisza László 136, 238, 270, 314. 
Tisza-Földvár község kérvénye CXLV. 
Tisza-Szőlős község kérvénye CXLV. 
Tisza-Varsány község kérvénye CXLVI. 
Tiszócz város kérvénye CXIX. 
Tisztelgés ő felségénél CXXXVI. 
Tolnay Gábor 128. 
Tolnay János kérvényei CXXII, CXLVI. 
Torma Károly lemond CXVII. 
Torzsa község kérvénye CXXI. 
Tót-Aradáes község kérvénye CXVII. 
Tóth Lörincz 67. 
Tóth Lörincz lemond CXLI. 
Tóth Vilmos 146, 167, 169, 259, 344. 
Tóth Vilmos lemond CXX. 
Tóth Vilmos mint jegyző CVI1I—CXV, CXVII- CXIX. 
Tóth Vilmos választási ügye CXXlll, CXXV. 
Török Bálint lemond CXXIIÍ. 
Török Dániel választási ügye CXXXII, CXXXV. 
Török Sándor 127. 
Törvények (szentesitettek) kihirdetése CXXX1X. 
Törvényjavaslat (Erzsébet királynéról) CXLI, CXLVI, 

CXLVII1. 
„ (évi költségvetés iránt) CXXIV, CXXVI, 

CXXVIII, CXXX, CXXXIII. 
„ (Ferencz József (1) koronázásáról) CXLI, 

CXLVI, CXLVIII. 
„ (Ferencz József (I) koronázási tiszteletdíjá

ról) CXLI, CXLVI, CXLVIII. 
,. (honvédek iránt) CXI. 
„ (koronaörök iránt) CXXXHI, CXLVI. 
„ (koronázási hitlevélről s esküről) CXLVI, 

CXLVIII. 
„ (közös viszonyok iránt) CXXIV, CXXVI; 

CXXVII, CXXIX, CXXXI. 
fl (minisztérium alakítása iránt) CXXIV, 

cxxvi, cxxvni,. cxxx, cxxxm. 
,, (nemzetiségi ügyben) CXLVI. 

(nemzetőrség iránt) CXXIV, CXXVI, 
cxxvni, cxxx, cxxxm. 
(nádor iránt) CXXIV, CXXVL, CXXVIII, 
CXXX, CXXXIII. 

,, (politikai elitéltek s menekültek iránt) 
CXI. 

„ (trónlemondások iránt) CXXXI-CXXXV. 

Törvényjavaslat (udvartelkek iránt) CXVII. 
Trajtler József kérvénye CXLV. 
Trauschenfels Emil lemond CXLI. 
Trefort Ágoston 19, 324, 339. 
Triebswetter község kérvénye CXIII, CXLVI. 
Trónlemondások iránti törvényjavaslat CXXXI—CXXXV. 
Tulkai lakosok kérvénye CXXlll. 
Turdossin város kérvénye CXLV. 

! Turzavemetei munkások kérvénye CXVII. 
i 

Udvarűy Gyula kérvénye CXIV. 
Üjfalussy Miklós lemond CXVIII. 
Ujonezozási ügy CXIV, CXVI, CXVII. 
Újvár község kérvénye CXLI. 
Újvidék város kérvénye CXLI. 
Újvidéki h. h. egyház kérvénye CXLV. 
Újvidéki szőlőbirtokosok kérvénye CXLV. 
Ungár Mór kérvénye CXLV. 
Úrbéri jogviszonyok CX, CXVII, CXLVI. 
[ jhegyi Ferencz panasza CXXVL 

Ürmös község kérvénye CXVII. 

Yadnay Lajos 146, 169, 202, 213, 216, 246,254/256, 
259, 313, 315. 

Vallásegyenlöség ügye CX, CXVII, CXLIII. 
Varga János és társai kérvénye CXLVI. 
Vasút (niiskolez-dobsinai) CXXlll, CXXVII. 

,, (nagyvárad-brassói) CXLVI. 
„ (pest- és alföld-fiumei) CXXVI, CXLV. 
„ (przemiszbnagymibályi) CXVIII. 

Vasúti fölhatalmazás CXLVIII, CL, CLII. 
Vay Béla b. 268, 272. 
Vay Lajos b. lemond CXVIII 
Vay Miklós b. (ifj.) főrendi jegyző 203. 
Váczi választók kérvénye CL. 
Vállyi János 217. 
Várady Gábor 63, 135, 177,213, 214, 254, 255, 233, 290 

292, 332. 
Várady Gábor mint előadó CXVII. 
Várady János választási ügye CXXXI X, CXLI.  
Várady Károly és neje panasza CXXI.  
Várhegyi Luiza kérvénye CXIX. 
Várjon Gábor kérvényei CXVII. 
Veszprémi birtokosok kérvénye CXXlll. 
Veszprémpalotai csapóczéh kérvénye CXXIV. 
Vécsey József b. lemond CXIX. 
Vidacs János 122. 
Vidacs János és társai törvényjavaslata CXI. 
Vidi lakosok kérvénye CXXXII. 
Vietorisz János szabadságot kap CXXI. 
Vjeszt András kérvénye CXLVI. 

Wachsmann Vilmos kérvényei CXLV. 
Wagenleitner Johanna kérvénye CXLVI. 
Wallach Mihály és társai kérvénye CXLí. 
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Wass Sámuel gr. 127, 140, 341. 
Wenckheim Béla b. 153, 177, 179, 2G4, 394. 
Wesselényi József b. választási ügye CL. 
Wexlár Aloizia és társai kérvénye CXLL 
Winkler Márton és társa kérvénye CXLV, 
Wlád Alajos 128, 140, 145, 24ö! 

Zachcsák Kozália kérvénye CXLVÍ. 
Zalai birtokosok kérvénye CXXIII. 
Zárt ülés CXXX, CXXXIl. CXXXVII, CXLVII, CL 
Zeyk Károly lemond CXXI. 
Zeyk Károly mint elnök CXI. 
Zeyk Károly választási ügye CXXIII, CXXV. 
Zichy Antal 92, 185, 205, 209. 
;Zichy Antal mint előadó ('XXV. CXXVI, CXVIII, CXXX, 

CXLI, CXLVI. 
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I Zichy-Ferraris Bódog gr. lemond CXVIIL 
I Zichy Jenő gr. 128. 
I Zimáudy Ignácz kérvénye CXVIII. 

Zmeskall Mór 239. 290. 
Zmeskall Mór választási ügye CXXX, CXXXV. 

ZSarnay Imre 129. 
Zsedényi Ede 186, 187, 199, 2 4 5 / 2 5 5 , 297. 299, 306, 

321, 33G, 337, 344. 
Zsedényi Ede interpellátiója CXXVI. 
Zsidók egyenjogosítása CXLIII, CXLVI. 
Zsigmondy Pál kérvénye CXXH. 
Zsilyvölgyi birtokosok kérvénye CXIX. 
Zsnpa község kérvénye CX, CXLVI. 
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