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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.) 



128 CXIII. OESZAGOS ÜLÉS. (Marcz. 29. 1867.) 

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 



136 CXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 29. 1867.) 

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 
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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. 
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