
CXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 27. 1867.) is: 
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. 
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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 : 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, 
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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? 



CXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Maj. 27. 18G7.) 191 

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 



194 CXXVIL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Májas 27. 1867.) 

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 



202 CXXVII. OESZG03 ÜLÉS. (Május 27. 1867.) 

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* 




