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68-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az utolsó, 69-dik szakaszt.) 

Csengery Anta l e l ő a d ó : Ezen szakasz he
lyett a központi bizottság más szerkezetet ajánl, a 
mely átalábam van formulázva. E szerint a 69-dik 
szakasz szövege következő lenne : „Azon mód és 
arány, mely szerint a magyar korona országai 
részéről ezen határozat folytán kiküldendő bizott
ságban (delegatió) a társországok részt veendenek, 
később fog megállapittatni. " (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk.!) E szerint a Csengery képviselő úr által föl
olvasott szerkezet fogadtatott el. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a tör
vényjavaslat záradékát). 

B o r c s á n y i J á n o s : Nekem a záradék két 
végső pontjára volna alázatos észrevételem. Azt 
óhajtanám, hogy miután a záradék második pont
ja a törvény anyagi részébe vágó intézkedéseket 
foglal magában, t. i. a közvégrehajtásnak föltéte

leit, óhajtanám, mondom, ha az első rész máso
diknak, a második pedig elsőnek tétetnék, vagy
is az utolsó pont lenne első. s az első utolsó, 
(Maradjon!) 

Elnök 
Be van 

Marad az eredeti szerkezet, 
fejezve a részletes tárgyalás. Mint

hogy azonban a ház szabályainak 24-dik §-a azt 
j mondja: „a törvényjavaslatnak czikkenkinti tár-
| gyalása bevégzésével egy nap közbejötte után 
| történhetik a szavazás* : ennélfogva a holnaputáni 
| ülésben úgy, a mint most a szerkezeten keresztül
mentünk, ez föl fog olvastatni, s azután fog rá a 
szavazás megtörténni. 

Holnap 10 órakor pedig a többi bemutatott 
törvényjavaslatok fognak tárgyalás alá jutni. 

Fest Imre úr legközelebb a gölniczi kerület
ben képviselőnek újra megválasztatván, megbizó 
levelét bemutatja. 

Az ülés végződik cl. u. 2°/4 órakor. 

%j^L\.VÍJUL OK!SiíAvprU& IJJuJfcĵ  
ib67. május 28-dikán 

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

Tárgyai : A főrendek átküldik a koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldendő országos bizottság iránti határozatukat . 
Bemutattatnak Mednyánszky Dénes b. és Boros Pál megbizó levelei. Az elnök jelenti Boér János vingárdkerületi képviselő halálát. 
Bemutattatnak : Kleiszner Jnliána kérvénye a veszprémi káptalannál levő pénze ügyében ; Bztojanovich Lázáré érdemei jutalmazása 
i rán t : Regele János Írnoké az aprilhavi pótlék iránt. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldendő bizottság tagjaira történt sza
vazás eredménye kihirdettetik. Eszterházy Kálmán gr., Szeleatey László, Paizs Andor, Hollán Ernő. Fest Imre, Fabrit ius Károly, 
Kvassay László, Stoll Károly, Lázár Kálmán gr. föltételesen igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. A nádorra, a minisztérium 
alakítására, a nemzetőrségre és a költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatok átaláiios és részletes tárgyalása megtörténik. A határőr
vidék képviseletének felfüggesztését illető határazati javaslat elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida. gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/\ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
a tegnap működött jegyző ur fogja vezetni, a szó
lani kívánók ne veit pedig szintén a tegnapi jegyző 
urak fogják jegyezni, A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
27-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

BÓniS Sámuel : Engedelmet kérek. A ház
szabályok értelme szerint a modósítványtevő ne
ve soha sem jön a jegyzőkönyvbe. (Helyes!) 

Elnök : Kívánja a t. ház a neveket kihagyat
ni V (Maradjanak ki!) A "mélt. főrendek részéről 
iíj. Vay Miklós b. mint a mélt. főrendi ház jegy
zője üzenetet fog áthozni, 

Ifj . Y a y Miklós b . főrendi j e g y z ő fa ház
nagy által bevezetve az elnöki szék elé áll) : Mélt. el
nök ! t. ház! A képviselőház azon határozatát, 
mely szerint a kidolgozandó kir. koronázási hit
levél elkészítése egy országos bizottságra bizatott, 
a mely bizottsághoz a főrendiház is a törvény és 
szokás értelmében aránylagos számú tagokkal 
szokott járulni, a mélt. főrendek határozatát van 
szerencséin méltóságodnak ezennel tiszteletteljesen 
átnyújtani. (Ellenzés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa aförendek-
26* 
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nek a koronázási hitlevél elkészítéséről szóló határo
zatát). 

Elnök : Tudomásul vétetik. 
Mednyánszky Dénes b., Trencsénmegye tren- l 

cseni választó kerületében megválasztott ország- J 
gyűlési képviselő bemutatja megbízó levelét. 

Boros Pál, Szatmármegye aranyos medgyesi 
választó kerületében megválasztott országgyűlési 
képviselő bemutatja megbízó levelét. 

Mind a kettő az állandó igazoló bizottságnak 
adatik ki. i 

Jelentem a tisztelt háznak, hogy Boér János, 
Alsó-Fehérmegye vingárdi kerületének országos 
képviselője folyó hó 21-én meghalálozott. Az alsó
fehérmegyei vingárdkerületi választó bizottság föl 
fog szoríttatni uj választás eszközlésére. 

Kleiszner Juliána, seregélyest fehérmegyei 
lakos, a több évvel ezelőtt nagyapja, néhai Kleisz
ner által a veszprémi székesegyházi káptalan keze
lése alá, kamatozás végett letéteményezett bizo- j 
nyos pénzösszegnek hová fordítása vagy miben 
léte kitudása iránt küldöttséget kér kineveztetni. 

Sztojanovich Lázár az 1838. évi D u n a á r al
kalmával tanusitott önfeláldozásával szerzett érde
mét tudomásul vétetni, és ez érdembeli folyamod
ványát aj ánlólagő fölségéhez kéri fölterjesztetni. 

A tegnapi napon a tisztelt ház elhatározta. 
hogy rendkívüli körülményeknél fogva két írnok
nak csekély fizetése april hóra 40 fttal szaporít-
tassék. E g y harmadik irnok, Regele János erről 
mit sem tudván, a két írnoknak folyamodását alá 
nem írta. Miután ő hasonló szorgalommal szolgált, 
•és a körülmények rá nézve ugyanazok, kéri maga 
részére is a 40 ft utalványoztatását. Ezen folya
modványt a t. háznak kegyelmébe ajánlom. 

Az inaugurale diploma megállapítására kikül-
dendó' bizottságra beadott szavazatok eredménye 
ki fog hirdettettni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : Összesen beada
tott 275 szavazat, sebből nyert Bónis Sámuel 248, 
Deák Ferencz 246, Podmaniczky Frigyes b . 239, 
Nyáry Pál 225, Tisza Kálmán 223, Ghyczy Kál
mán 220, Somssieh Pál 205, Csengery Antal 203, 
Kemény István b. 202, Trifunácz Pál 202, Beze-
rédj László 201, Joannovics György 201, Szabó 
Imre (pápai) 201,Trauschenfels Emil 201, Vadnay 
Lajos 201, Zsedényi Ede 201, Apponyi György 
gr . 200, Dósa Elek 200, Szász Károly 199, Bar-
tal György 197, Hosszú József 197, Bittó István 
197, Justh József 197, Pulszky Ferencz 187 sza
vazatot. 

E l n ö k : E névsor a méltóságos főrendekkel 
közlendő lesz. 

Hosszú József képviselő úr az állandó igazoló 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 

igazoló bizottság jelentését Eszterházy Kálmán gr. Ko
losvár városa &gyik választó kerületében képviselővé 
történt megválasztása tárgyában. A bizottság föltéletes 
igazolást véleményez. Helyeslés). 

E l n ö k ; Ennélfogva Eszterházy Kálmán gr. 
föltételesen igazoltatik. 

HOSSZÚ J ó z s e f e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Szelestey László Vasmegye 
körmendi választó kerületében képviselővé történt vá
lasztása tárgyában. Az állandó igazoló bizottság fölté
teles igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Szelestey László lölté-
telesen igazoltatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó {olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Paizs Andor Somogyme-
gye marczali választó kerülete képviselőjének választása 
tárgyában. Az áRandó igazoló bizottslg feltételes iga
zolást véleményez. Helyeslés). 

Elnök : Ennélfogva Paizs Andor föltételesen 
igazoltatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Vasmegye felsöörsi ke
rületében megválasztott Hollán Ernő ügyében, leit 
föltételesen igazoltatni javasol. Helyeslés.) 

Elnök : Tehát Hollán Ernő föltételesen iga
zoltatik. 

Hosszú József előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Szepesmeyye gölniczi 
kerületében megválasztott Fest Imre ügyében, kit fel
tételesen igazoltatni javasol. Helyeslés.) 

Elnök : Tehát Fest Imre föltételesen igazol
tatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Fabritius Károly Seges
vár választó kerülete képviselőjének választása tárgyá
ban. A bizottság föltételes igazolást: véleményez. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Fabritius Károly kép
viselő föltételesen igazoltatik. 

Hosszú József előadó (olv ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Kvassay László Trencsén
megye kisujhelyi választó kerületében megválasztott 
képviselő iránt, kit a törvény szabta 30 nap Jentartása 
mellett föltételesen igazolandónak véleményez) 

E l n ö k : Nincs a t. háznak ellene észrevétele ? 
(Nincs!) Ennélfogva Kvassay László képviselő a 
törvény szabta 30 napi határidő fentartása mellett 
a föltételesen igazolt képviselők sorába soroztatik. 

HOSSZÚ József e lőadó (olvassa az állandó ig. 
bizottság véleményét Szatmármegye N.-Bánya városa 
által megválasztott Stoll Károly képviselő megválaszta
tása tárgyában, kit a törvény szabta 30 napi határidő 
fóntartása mellett igazolandónak vél). 

Elnök : Nincs a t. háznak ellene észrevétele? 
{ (Nincs!) Ennélfogva Stoll Károly a törvény szabta 
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30 napi határidő fentartása mellett a föltéteíesen 
igazolt képviselők sorába soroztatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét a Hunyadmegye hátszeg
vidéki választó kerületében megválasztott Lázár Kál
mán gr. megválasztása tárgyában, kit a törvény szabta 
30 napi határidő fentartása mellett a feltételesen iga
zolt képviselők sorába soroztatni véleményez.) 

E l n ö k : Nincs a t. háznak észrevétele? (Nincs!) 
Ennélfogva Lázár Kálmán gr. a törvény szabta 30 
napi határidő fentartása mellett igazolt képviselő
nek nyilváníttatik. 

A beosztás az osztályokba az V-dik osztályig 
ment, most következik a Vl-dik osztály. A Vl-dik 
osztályba soroztatik Fest Imre, a VH-dikbe Stoll 
Károly, a VlII-dikba Eszterházy Kálmán gr., a 
IX-dikbe Fabritius Károly , az I-sőbe Kvassay 
László, a II-dikba Paizs Andor, a 111-dikba Lázár 
Kálmán gr., a IV-dikbe Hollán Ernő, az V-dikbe 
Szelestey László. 

Napi renden van a máj. 20-án a minisztérium 
által beadott törvényjavaslatoknak s egy határo
zati javaslatnak tárgyalása, és pedig elsőben is 
az l847 /8 I I I . czikkre vonatkozó törvényjavaslat. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a miniszte-
rium által előterjesztett törvényjavaslatot az 1847/s. 
III t. ez. azon intézkedéseinek, melyek a nádor mint 
királyi helytartó jogkörére vonatkoznak, módosításáról.) 

Zichy Anta l e lőadó (a szószékről): T. ház ! 
E kérdésben két fölfogás van; mind kettő egy-
iránt fontos, komoly megfontolást igénylő okokra 
támaszkodik. Egyik a eonservativabb, mely a nádo
ri méltóságnak a törvény kivánata szerint, bár az 
újabb kor igényeihez alkalmaz ottan, mielőbb le
endő betöltését sürgeti; a másik a radicalisabb, 
mely a nádori méltóságot, mint az újabb kor 
igényeinek többé meg nem felelőt, s különösen 
mint a parlamentalis felelős rendszerrel alig össze-
egyeztethetó't, megszűntetni kívánja. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) 

Az osztályok többsége e két egymással ellen
tétben levő nézetnek elvi fejtegetésébe nem bo
csátkozott , a kérdést magát nyílt kérdésnek 
hagyta. Egyben azonban mindnyájan egyetér 
tünk, s ez az, hogy fenálló törvényt vagy végre
hajtani kell, vagy felfüggesztését törvényes úton 
kimondani. Régibb törvényeink, tudjuk — azokat 
pedig mindaddig, mig törvényes úton megváltoz
tatva, vagy érvényen kivül helyezve nincsenek, 
teljes érvényűeknek kell tekintenünk — régibb 
törvényeink a nádori méltóságnak betöltetlenül 
hagyását nem engedik meg. Az 1608-diki, u. n. 
antecoronationalis 3-dik t. czikkely 6-dik szakasza 
e tekintetben oly szigorúan intézkedik, hogy azon 
esetben, ha a király nem akarna nádort választat
ni : az országbírót s illetőleg a tárnokot kötelezte 

becsület- és hivatalvesztés büntetése alatt, hogy, 
csupán csak a nádornak leendő megválasztása 
végett, egy év lefolyása alatt külön országgyűlést 
hívjon össze. 

Az iránt nincs köztünk nézetkülönbség, hogy 
a nádor azon hatáskörrel, melylyel régibb és 
ujabb törvényeink értelmében a legújabb időkig 
birt, többé a mai viszonyok közt föl nem ruháztat
hatnék, s ennélfogva a nádorválasztáshoz, bár 
legjobb akarattal is, rögtön hozzá nem foghatnánk. 
Hogy többet ne említsek, milyen ellenmondás 
volna például az, hogy a nádor, mint a legfőbb 
itélő törvényszék elnöke, vagy mint Pest, Pilis és 
Solt megyék főispánja, s mint a Jász-Kunok 
főkapitánya stb. az illető igazság- és belügyi 
miniszterek hatósága alá tartoznék, mely minisz
tereknek kinevezése viszont esetleg tőle függ
ne, stb. Az osztályok többsége tehát ezen oknál 
fogva és ezen nézetből indulva ki, a jelen törvény
javaslatot, mint ideiglenes átmeneti rendszabályt, 
elvileg elfogadta; a szerkezetre nézve azonban 
lényeges módosításokat hoz indítványba, melye
ket, ha parancsolja a t. ház, mindjárt előadhatok, 
vagy ha talán az átalános tárgyalást méltóztat
nék elrendelni, később fognék előterjeszteni. (Le
het mindjárt!) 

Tehát a törvényjavaslat fölzetére nézve: 
„az 184 7S I II . t. ez. azon intézkedéseinek, melyek 
a nádor, mint királyi helytartó jogaira vonatkoz
nak, módosításáról.u minthogy a törvényjavaslat 
két pontot tartalmaz, t. i. bizonyos t. ez. módosi-

! tását és a nádor-választás elhalasztását, szükséges-
I nek látja hozzátenni: „és a nádorválasztás elha-
I lasztását." A mi a szöveg 1-ső pontját illeti, itt 
| egy szerkezeti áttételt vél fölötte szükségesnek. 

Ugyanis, a miniszteri beadvány oiyformán volna 
I értelmezhető, mintha az idézett törvényezikkek 

egyedül csak a nádorra, külösen pedig boldog 
emlékezetű István nádorra vonatkoznának, holott 
azok egyéb tárgyakról is szólanak; mi pedig csak 
is azon rendelkezéseket akarjuk módosítani, illető
leg érvényen kivül helyezni, melyek a nádornak 
mint kir. helytartónak jogaira és hatáskörére 

j vonatkoztak. E pontot, hogy minden lehető bal-
I magyarázat elkerültessék, szabatosabban és min

den kétséget kizáró módon óhajtja a központi 
bizottság a szerkezet ily áttételével módosítani: a 
6-dik sortól kezdve: „á végrehajtó hatalmat a nádor-

mint kir. helytartóra ruházta: az 1847/s I II . ra, 
t . cz .2 . 3. 9. 11. 17. 19. 24. és 38-dik szakaszainak 
a nádor, mint kir. helytartó jogkörére vonatkozó 
intézkedései érvényen kivül helyeztetnek." Különö
sen föl kell említeni például az idézett 3-dik sza
kaszt, mely arról rendelkezik, hogy ő fölsége, 
illetőleg a nádor a végrehajtó hatalmat csak a 

jfe lelős minisztérium útján gyakoroltassa, és ren-
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deletei csak akkor legyenek érvényesek, ha fele
lős miniszter által ellenjegyezvék. Természetes, 
hogy ezen szakasznak, valamint a többieknek is 
csupán azon tételei, melyekben a nádor említtetik, 
ohajtatnak hatályon kivül helyeztetni. Senkinek 
esze ágában sincs a többi pontokat, mint péld. a 
parlamentáris kormányzat alapföltételet képező 
miniszteri ellenjegyzést legkevésbbé is megingatni. 
Ezen okoknál fogva bátor vagyok az általam föl
olvasott módosításokat a. t. képviselőház figyel
mébe ajánlani.^ 

Ráday László gr. előadó: T. ház! A IX-dik 
osztálynak e tekintetben a többi nyolcz osztálytól 
eltérő nézete volt. Kz osztály ugyanis a jelen tör
vényjavaslatot teljesen mellőzni óhajtotta. Az erre 
vonatkozó indokokat röviden lesz szerencsém 
előadni. 

Az indokok, melyek a IX-dik osztályt ezen 
határozatra birták, leginkább azon nézetből 
magyarázhatók ki. miszerint addig, mig egy tör
vény helyett jobbat és tökéletesebbet nem alkot
tunk, addig az előbbi törvénynek fölfüggesztését, 
habár azon törvény a jelen körülmények közt 
hiányos is, nem tartja czélszerünek a IX-dik osztály 
jelesen azért, mert azon következtetést vonja, hogy 
ha valamely törvény nem jó és nem alkalmas, 
helyette ujat kell készíteni, és midőn az uj elké
szült, akkor lehet a régit az újabb szerint átvál
toztatni és módosítani. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Jelen alkalommal pedig annyival inkább ragasz
kodik ezen nézethez a IX-dik osztály, mert a nádori 
méltóságot oly fontosnak, hazánk alkotmányos 
állása fentartására oly nélkülözhetlennek tartja, 
hogy a nádori széknek a legközelebbi időben 
betöltését elkerülhetlenül szükségesnek véli. A 
IX-dik osztály helyt ád azon igen fontos okoknak, 
melyek hihetőleg a minisztériumot is vezérelték 
ezen törvényjavaslat szerkesztésénél; a IX-dik osz
tály elismeri, hogy a nádori méltóság azon hatás
köre, mely az 184% évben hozott törvényekben 
megállapittatik, bizonyos tekintetben a monarchi-
cus eszmékkel össze nem fér; elismeri a IX-ik 
osztály azt is, hogy a nádori méltóságnak azon 
hatásköre, mely 184 7/8 előtt volt. a jelenleg fön-
álló felelős kormány eszméjével nem lesz össze
egyeztethető ; és midőn ezt kimondja, akkor egy
szersmind helyt ád azon magas indokoknak is. 
melyek a nádori méltóságnak nem csak átalakí
tását, de mielőbbi betöltését is kívánatossá teszik. 

Ezen általam előadott okoknál fogva én a 
törvényjavaslatot mellőzni kívánom, és helyette a 
ház asztalara a következő határozati javaslatot 
teszem le, melyet, miután ez indokait magában 
foglalja, bővebben indokolni szükségesnek nem 
tartok. 

{Olvassa): „A minisztérium által a ház elé ter-

í jesztett ama törvényjavaslatot, mely a nádor, mint 
a kir. helytartó jogkörére vonatkozó 184% III . 
t. ez. 2., 3., 4., 11., 17., 19., 24. és 38. szakaszai
nak érvényen kivüli helyezését tárgyazza, az osz
tály többsége nem tartja elfogadhatónak, s ezen 
törvényjavaslat helyébe a következő határozati 

í javaslatot kivánja a ház asztalára letenni: 
i „Tekintve egy részről, hogy az 1847 8 . évi 

törvények III. czikkének több szakasza a nádori 
méltóság jogköréhez több oly tulajdont csatolt, 

| melyek által a nádori hatáskör némi tekintetben 
| a monarchicus eszmékkel alig lesz összeegyez-
j tethető; 

„tekintve azt is, hogy a nádori méltóságnak 
, azon hatásköre, melylyel az az 1848-dik évi törvé-
j nyék keletkezése előtt birt, a parlamentalis és 
I felelős kormányzat eszméjével össze nem fér: 

„mondja ki határozatilag a ház, hogy a ná-
I dóri méltóság hatáskörét a fenernlitett két szem-
! pontból újból megállapítani elkerülhetlen szüksé-
! gesnek tartja. 

„De tekintve egyszersmind azon teendők 
nagy fontosságát, melyek a nádornak, különösen 
mint szükség esetében helytartónak, a fejedelem 

! és az ország között közbenjárónak, s végre a feje-
! delem kiskorúsága alatt mint törvényes gyámnak 
; teendői; 

„és tekintve annak fontosságát, hogy min-
| denütt, a hol csak lehet, minden oly intézményt, 
- mely Magyarország állami indivitualitását bizto-
| sitja, elengedhetlenül fen kell tartani: 

„válaszszon az országgyűlés egy több tagból 
| álló küldöttséget, mely a fentebb emiitett tekin-
] téteket szem előtt tartva, a nádori hatáskört 
| illetőleg készítsen még ezen ülésszak alatt egy 
1 javaslatot. 

„Mely javaslatnak a ház által leendő elfoga-
i dása és törvénybe igtatása esetére minden, a ná-
j dor hatáskörére vonatkozó fennálló törvényeink 
í azon törvényjavaslat értelmében lesznek módosi-

tandók." 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Mielőtt a tanácskozást megkezdeni méltóztat-
J nék, csak azt kivánom röviden megjegyezni, hogy 
! a minisztérium a központi osztály által tett szerke-
| zeti változtatásokat a maga részéről elfogadja. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Legelsőbben 
is, Mielőtt a dolog lényegéhez szólanék, legyen 
szabad a központi bizottság előadója által fölhozot
takra némelyeket elmondanom. 

0 azt monda, hogy két nézet áll egymással 
I szemben: az egyik radicalis, mely a nádori méltó-
! ságot el akarja törülni; a másik pedig, mely ezt 
j nem akarja és igy nem radicalis, hanem conserva-
; tiv. A mi ezen elnevezéseket illeti, legelőször is azt 
jegyzem meg, hogy ha a radicalismus abban áll, 
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hogy a fenálló törvény a nélkül, hogy annak in-
tézkezkedései, melyeket az uj viszonyok szükségei
nek, mások által pótoltatnának, eltöreltessék: én 
akkor a radicalismust senkitől sem irigylem, ak
kor radicalis lenni nem akarok. Különben is tudjuk, 
hogy ellenforradalmak, coup d'état-k mindig radi
calis eszközökkel szoktak végrehajtatni: e szerint 
azok, kik ellenforradalmat, coup d'état csinálnak, 
a legradicalisabb emberek. Különben is a tisztelt 
előadó ur előadása értelmében radiealisokat itt 
nyilvánosan nem láttam, mert se a minisztérium nem 
javasolta, hogy a nádori méltóság eltöröltessék, se a 
nyolcz osztály véleményéből ezt ki nem olva
som. És ha nem tudnám, hogy a minisztérium ezt 
nem akarja, s ha nem tudnám, hogy ha akarná, 
őszintén megmondotta volna: a t. előadó urnák 
nyilvánítása azon aggodalmat ébreszthette volna 
bennem, hogy a többség által el van fogadva azon 
eszme, hogy a nádori méltóság eltöröltessék, csak 
nem akart bennünket egyszerre elijeszteni. 

Áttérek magára a dologra. 
Én részemről a IX-dik osztály különvélemé

nyét óhajtom elfogadtatni a részletes tárgyalás 
alapjául. Nem indokolom, hogy miért kívánom, 
mert azt meggyőződésem szerint, röviden bár, ma
ga az osztály eléggé indokolta; csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogy én épen az osztály ál
tal kifejtett indokolás alapján egy lépéssel tovább 
óhajtanék menni, mert én megnyugvásomat nem 
lelhetem másban, csak abban, ha biztosítva leszünk 
az iránt, hogy a nádori méltóság betöltése bizony
talan időkre el nem haiasztatik. E biztosítékot is
mét csak abban találom, hogy a nádorválasztás 
még koronázás előtt eszközöltessék; erre nézve 
pedig, ha netalán a IX-dik osztály véleménye fo
gadtatnék el a részletes tárgyalás alapjául, ily ér
telmű módosítványt vagyok bátor a ház asztalára 
letenni. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa Tisza 
Kálmán módositványát): „Ezen törvényjavaslat utol
só előtti szakaszának utolsó sora kihagyatván, he
lyébe tétessék: „készítsen mielőbb törvényjavas
latot, a nádori méltóság pedig a fönálló törvények 
értelmében még koronázás előtt töltessék be." 

HaláSZ B o l d i z s á r : T . képviselőház ! Csak 
arra kívánom a házat figyelmeztetni, hogy ezen 
miniszteri törvényjavaslatnak azon indokolását, mi
szerint a 48-diki törvényeket mintegy ellentétbe 
helyezi a régibb törvényekkel, nem osztom. A 
nádori hivatal, a helytartói jog nem a 48-diki tör
vényeken alapszik. Éz már 1485-ben megvolt. Az 
1485-dik 10 t. ez. igy szól: „Ha a király akár a 
hadseregnél, akár egyébképen az országban nem 
volna, köteles a nádor azt helyettesitni, s mindazokat, 
miket az tehet vagy tenni tartoznék, teljesíteni." 
Azért kívánom a házat erre figyelmeztetni, hogy 

ez nem uj szerzemény, az már századok előtt a 
nemzet óhajtása volt, mert a Bécsből kormányzást 
nem óhajtotta. 

Ezeknek előrebocsátása után nem akarom 
a t. házat untatni; még csak azt jegyzem meg, 
hogy igaz, hogy ő felsége a 61-diki országgyűlés
hez intézett első föliratában világosan kifejezte azt, 
hogy a nádori teljhatalmat és egyebeket foganat
ba vétetni nem óhajtja; de azt gondolom, ez nem 
elegendő arra, hogy az ország régi törvényeit föl
adja. 

Egyébiránt én a IX-dik osztály indítványát 
pártolom, még pedig azon módositvány nélkül, 
melyet Tisza Kálmán képviselő ur hozzá tett: me rt 
én a nádorválasztásnál a kijelölési jogot a koron á-
zás előtt nem kívánnám életbe léptetni. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Nagy rész
ben osztva mind a IX-dik osztály előadójának, 
mind Tisza Kálmán t, képviselőtársam előadását, 
indokolásukhoz vagyok bátor néhány szót pótolni 
s megjelezni, hogy az osztálynak egy pár indokát 
nem oszthatom egészen. 

A t. miniszteri előterjesztvény indokolásában 
nekem is az tűnik fel legjobban, a mit Halász 
Boldizsár t, képviselőtársunk megjegyzett, hogy 
a 48-diki törvényekkel czéloztatik annak indoko
lása, miszerint a 48-diki törvények nem tarthatók 
fen. Ez már más kérdésnél is meg lőn a t. ház 
előtt kisértve; de arra nem akarok ezúttal reflec-
tálni, csak kiválólag azon kérdésre vonatkozva 
jegyzem meg, hogy az 1848-diki törvény 2. ezik-
kelye szerint, az uj nádor nem mint személy lőn 
megválasztva kir. helytartónak, hanem i'égibb 
törvények értelmében ugy, mint akármely más 
egyén. Minden törvény szerint, mely a nádorvá
lasztásról szól, azelőtt is mindig ugy választatott 
a nádor, mint egyszersmind kir. helytartó is. Min
den nádori jogok s ezeket alapító törvények idé
zésével nem akarom a t. ház türelmét fárasztani, 
föl találhatók azok minden nádorválasztás alkal
mával hozott törvényeink közt. A mit a 48-diki 
törvények a felelős kormányzat életbe léptetése 
szempontjából megállapítottak, azoknak nagy ré
sze nem egyedül az akkori nádor személyéhez 
csatoltatott: mert régi törvények rendelték azt, 
hogy az ország* tanácsával a nádor mint királyi 
helytartó kormányozzon a király távolléte ese
tében. Ezen 48-diki törvények is csak azt formuláz
ták ujabban az uj viszonyokhoz idomítva és most 
is csak azon esetre, midőn a király nincs az or
szágban. 

E részben tehát a 48-diki törvények tökéle
tesen öszhangoztak a régibb törvényekkel, és csak 
egyetlenegy pont van, mely a régibb törvények
ben nem foglaltatott, az, melyben a nádor személye 
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sérthetlennek nyilvánittatik. De mind a többi, ' 
még maga azon jog is, hogy a minisztert a király j 
távollétében ő nevezi ki, a mi újnak volna tekint
hető, a régebben gyakorolt kormányzás körébe 
tartozik. 

Ha tehát ezt olyannak is lehetne is venni, 
mint a mely csakugyan a 48-diki nádor szemé
lyének van megadva, lehetne is tán törvényes 
utón módosítani; de átalában mivel a most elő-
készülő államviszonylat miatt még szükségesebb 
figyelembe venni, hogy már a múltban is azért 
tartották az ország rendéi szükségesnek azt, hogy 
a nádori hivatal mintegy Magyarország külön 
állami létének előjeléül szolgáljon, ezért a készülő 
viszonylat mellett semmi esetre nem tartom czél-
szerünek a nádori méltóságnak ezen kormányzási 
hatáskörre vonatkozó törvények korlátozását. 

Mert igaz, hogy a t. miniszteri eló'terjeszt-
vényben határozottan ki van fejezve ő felségé
nek azon kijelentett szándéka , miszerint jövőre 
személyesen akarja az ország kormányát vezetni; 
de hiszen az eddig is magában értetett, régebbi 
törvényeink is szóltak arról, és legrégebben egé
szen oly mérvben , hogy a király innen kormá
nyozzon • később, hogy az év bizonyos részében itt 
lakjék; — de ez, mint a múltban nem ment, most 
is alig menne teljesedésbe, azon körülménynél 
fogva, hogy Magyarország királya más országok 
uralkodója is. Ez az oka századok óta annak, hogy 
a nádornak királyi helytartói joga megállapitta-
tott és föntartatott. Most tehát, miután az uj kép
viseleti kormányhoz, a parlamenthez, a mit a 48-
diki törvények megállapítottak, már tényleg 
ugyanezen 48-diki törvények hozzá alkalmazták a 
nádori méltóságot, nem foroghat főn még azon el
lenmondás sem, mit a t. előadó nr mondott, hogy 
a nádor mint nádor-főispán a minisztérium hatás
köre alá tartoznék; nem foroghat fön még azon 
eset sem, hogy ő mint legfőbb justitiárius alátartoz
nék a minisztériumnak. Mert a 48-diki intéz
mény által, ha nem fejezi is ki a törvényt határo
zottan , tényleg elenyésztek a nádornak némely 
előbbi teendői, miként ezek már régebben is vál
toztak, ha világos törvénynyel nem lettek is eltö
rölve, mint például a nádori birőság (judicium 
oetavale), s uj törvény által a nádor a hétszemé
lyes tábla elnökévé lett, mi 48-ban a főispánság-
gal hasonlag megváltozott. 

Épen azért nem forog fön ellenmondás és abnor-
mitás az 1848-diki törvények mellett semmiesetre. 

Azonban, tiszt, ház! az emiitett kormányzói 
jog fontosságán kivül másik is igen fontos ok, ne
vezetesen az is , hogy a nádor kétségkívül nem az 
uralkodó által kinevezett, hanem az ország által 
választott legfőbb tisztviselő. Csak az ily fő hiva
talnak lehet egyedül a mi sajátságos helyzetünk

ben az ország állami különállását képviselni. Hogy 
a minisztérium vagy miniszterelnök ez állást nem 
pótolhatja, mivel az, habár az országgyűlés több
ségéből, az uralkodó általi kinevezéstől függ, azt 
bővebben vitatni fölösleges. 

Igen fontos szempont még az is, hogy a ná
dor, mint királyi helytartó, egyszersmind az or
szágnak katonai főparancsnoka, választott katonai 
főparancsnoka. Ez oly államjoga Magyarország
nak, melyhez hasonló alig van más nemzetek al
kotmányában ; és ezt is megköveteli azon sajátla
gos viszonyunk, hogy a mi fejedelmünk egyszer
smind más országok fejedelme is. Ez oly fontos 
szempont, melyről megfeledkeznünk, főleg akkor, 
midőn uj viszonyok készülnek az ország részére, 
nem volna tanácsos. 

Ezek azon körülmények, melyek engem arra 
bírnak, hogy a IX. osztály véleménye indokolásá
hoz egészben ne járuljak. 

De ezeken fölül még az is, miszerint nem tar
tom lehetőnek, hogy az illető törvényeket jelenleg 
kinevezendő regnicolaris küldöttség jogosan ter
vezze, csakis a törvény életbe léptetése után lehet
vén, mint Tisza Kálmán módositványa is föltételezi, 
uj törvényeket szerkeszteni. Sohasem küldött ki Ma
gyarország regnicolaris deputatiót törvényjavas
latok készitésére, mielőtt nem élt az alkomány 
tényleg; oly törvény megváltoztatását soha sem 
tervezte regnicolaris deputatió, mely restituálva 
nem volt tényleg. Volt gyakran regnicolaris mű
ködés az országban, de akkor élt az alkotmány és 
annak czélja csak az alkotmány tovább fejlesztése 
vagy az élő törvény megváltoztatása volt. Most 
pedig a nem élő törvény megváltoztatása forogna 
fen, ez pedig törvény és alkotmány ellenére tör
ténnék. 

De hiányos is e tekintetben ez előterjesztés, 
mert nem fejezi ki, vajon azon uj törvény alko
tása koronázás előtt vagy után lenne-e eszköz-
lendő ? Mondatik ugyan, hogy az ülésszak alatt, 
de ez nem határozott kifejezés. Mire én azért re-
flectálok, mert igen nagy különbség van a között : 
koronázás előtt vagy azután-e? mert első esetben 
a jogfolytonosság meg van sértve, másik esetben 
pedig nincs megsértve. 

Midőn a törvényhozás mindkét factora meg
van, midőn az alkotmány helyre van állítva, van 
helye regnicolaris deputatió kiküldésének és mű
ködésének; de addig a jelen országgyűlés 1866. 
évi márczius 19-én kelt föliratában kifejtett jog
folytonosság ellenére soha sem lehet helye. 

Én tehát felhívom a t. ház figyelmét, hogy 
nem csak Tisza Kálmán képvfeelő társam módosí
tását méltóztassék ezen javaslatra nézve elfogadni, 
hanem egyszersmind indítványozom , hogy a t. 
ház egy küldöttsége, de nem az által, melyet a 
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IX. osztály véleményezett, készíttessen egy indo
kolt határozatot, nem csak a jelen, hanem mind
azon eló'terjesztvényekre nézve, melyek a 48-ki 
törvények többi ezikkeinek is módosítására vagy el
törlésére vonatkoznak. A t. ház márczius 19-kei 
föliratában, mely — a marcz. 3-kai leiratnak ugyan
ezen törvények módosítására, illetőleg eltörlésére 
vonatkozó kívánatára felelve—az akkor is megneve
zett nádori, nemzetőrségi, országgyűlés föloszlatási 
törvények változtatását megtagadta, határozottan 
kifejezvén, hogy a törvények ily revisiójába nem 
bocsátkozhatik, mert a törvényhozás másik factora, 
a koronás király hiányzik, és lkotmányos tör
vények tettleg visszaállítva nincsenek. 

Nem hivatkozom ezúttal azon feliratnak e 
részbeli igen fontos tartalmára, mit más alkalom
mal (márcz. 20.) bátor voltam tenni; hanem azt 
emlitem meg, hogy az első fölirati vita alkalmával 
t. képviselő társam Zsedényi Ede azon kifejezésére, 
„hogy nincsen abban semmi nagy veszedelem, hogy 
ha már csakugyan egyezkedni kell. az 1848-diki 
törvény illető ezikkei előre mégváltoztassanak", a 
tiszt, ház mily erélyes visszautasítással felelt. 
Tette e visszautasitást, igaz, az akkori kormány
nyal szemben, s bár tudom én is. hogy a mostani 
kormánynyal szemben máskép áll a dolog ; de azon 
veszélyek, melyek ily revisió folytán az alkot
mányt a jövőben is fenyegetik, mint a ház több 
alkalommal kifejezte, a jelen kormány mellett is 
fenforognak. A jogfolytonosság egy örök elv. s az 
alkotmányos élet egyedüli békés biztositéka. 

Épen ezért veszélyes volna, ha az emiitett föl-
irat indokait csak az akkori kormány személyei 
irányában tartanok érvényeseknek; pedig ezt mu
tatná azoknak mostani mellőzése. De én most is 
örök igazságoknak tartom azokat, s a tisztelt ház 
figyelmébe is ajánlom a következetességet. 

Ezért kérem, hogy egy küldöttség által oly 
indokolt határozat készíttessék, mely az előterjeszt-
vények tárgyalásának a törvények életbeléptetése 
és koronázás utáni időre halasztását tartalmazza. 

BÓniS S á m u e l : É n azt hiszem, t. ház, hogy 
a Tisza Kálmán képvisesőtársunk által előadott 
módosításával a IX-dik osztály véleményének, töké
letesen meg van felelve Böszörményi képviselőtár
sunk aggodalmának : mert akkor a törvény tüs
tént restituáltatik a nádori választással; hogy pe
dig későbben a törvényben azokat, miket a ház 
módosítani szükségesnek tart, módosítani ne lehes
sen, azt Böszörményi sem állította. Én részemről 
hozzájárulok Tisza Kálmán módosításához : hoz
zájárulok pedig különösen azért, mivel a nádori 
hivatalnak van egy oly lényeges teendője, a miért 
én részemről soha a nádori hivatalt még egy napig 
sem hagynám üresen : ez pedig a trónörökös még 
kiskorú fejedelemnek gyámsága. Ez már magában 
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oly fontos dolog, mely megkívánja, hogy azon 
hely üresen soha se legyen. Isten akarata minden 
nap megtörténhetik; és a történelemben láttuk, 
hogy igen nagy különbség van a közt, ha a törvény 
előre provideál a gyámságról a kiskorú fejedelem 
részére, meg a közt, ha az halál esetében történik. 
A kérdés a fölött, hogy ki legyen a gyám, sok 
helyen igen gyászos belnarezokra adott már alkal
mat. Ennélfogva a nádori hivatalnak koronázás 
előtti betöltését én is szükségesnek tartom. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Fölötte sajnálnám, ha 
Debreczen városa érdemes képviselője, vagy bárki 
e házban szavaimat félreértette volna. Én tisztán 
tárgyilag szóltam a dologhoz, és mint elméleti fej
tegetést állítottam föl ezen két ellentétes fogal
mat, és arról mondottam, hogy az egyik conser-
vativ, a másik radicalis fölfogás. Nem mondottam 
azt, és erre legkevésbbé sem érezhettem magamat 
fölhatalmazva, hogy kívánjuk, vagy tán, hogy az 
osztályok többsége kívánja a nádori méltóság meg
szüntetését. Ha ily állitáfct koczkáztattam volna, az 
osztályok tagjai engem kétségtelenül azonnal 
desavouáltak volna. Én ezt tisztán mint elméleti 
fejtegetést mondottam ; és hogy azon fölfogás, mely 
egy majdnem ezeréves institutiót fen akar tartani, 
conservativ fölfogás, a másik, amely azt megszün
tetni óhajtja, radicalis fölfogás : azt tagadni nem 
lehet. Nem mondottam, hogy ezen nézetet aláirjuk ; 
azt nyílt kérdésnek hagyjuk, és a fölött határozni 
fog a ház bölcsesége. 

A mi a IX-dik osztály külön véleményét il
leti, az én egyéni fölfogásom szerint én azt külön 
indítványnak tekintem. Fölfogásom szerint, semmi 
sem akadályozza ezen nézet pártolóit, hogy azt 
mint külön inditványt a ház asztalára letegyék, 
sem a házat abban, hogy azt annak idejében, an-

j nak rendje és módja szerint tárgyalás alá vegye. 
j Debreczen város érdemes képviselőjének módosit-
! ványa, mely ezen második szakaszra vonatkozik, 
I ugy hiszem, a részletes tárgyalásra tartozik; ellen-
| ben a képviselőháznak nézetem szerint először azon 
! kérdés fölött kellene határozni, vajon a jelen tör

vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául átalá-
nosságban elfogadja-e vagy nem ? 

Deák FerenCZ .* T. ház! A kérdés , mely 
előttünk fekszik, nem az, hogy a nádori hivatal 
eltöröltessék-e vagy ne ? arról a miniszteri javaslat 

| sem szól; és én ezen kérdést mindenesetre oly fon-
i fosnak tartom, hogy ezt nem csak az ülésben, ha-
i nem ülésen kivül is, majd annak idején, tán még 
nyilvános hírlapok utján is megvitatni czélszerü 
lesz : mert ha arról lesz szó, hogy egy nyolczszá-
zados fontos institutiója az országnak megszüntet-

i tessék, az minden oldalról igen komoly megfonto-
' lást igényel. 

27 
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Arról tehát, mint mondám, nincs szó, hogy a 
nádori hivatal eltöröltessék; hanem előttem az 
egyik kérdés az, hogy ha a nádor megválasz-
tatik. azon hatáskörét, melyet az eddigi törvények 
neki kiszabtak, gyakorolhatja-e vagy nem? 

Hogy azon hatáskört, mely a 48-diki törvé
nyekben István főherczegre, mint nádorra és kirá
lyi helytartóra volt ruházva, nem gyakorolhatja, az 
természetes, mert ama hatáskör némely része, kü
lönösen a souverain hatalomhoz közel járó része, a 
személyre, nem pedig a hivatalra lévén ruházva, 
a személy elhaltával, vagy annak a nádori hiva
talról történt lelépésével a hatáskör eme része is 
megszűnt. Hogy ne említsek többet, csak azt mon
dom, hogy a 48-diki törvények egyik szakasza sze
rint, a miniszterelnököt 6' felsége, a többi minisz
tert pedig a miniszterelnök fölterjesztésére a nádor 
nevezi ki. Azt hiszem, miután ezeu hatalom, mely 
egyenesen István főherczegre volt ruházva, többé 
fön nem állhat, ezt a jogot kétségen kívül senki 
sem kívánja megadatni az újonnan megválasztan
dó nádornak, akárki legyen is az. 

Van oly hatásköre a nádori hivatalnak, 
mely 48 előtt is megvolt, mely régi törvényekben 
gyökerezik, de mely a parlamenti kormány és fe
lelős minisztérium mellett épen nem állhat meg : 
mert hogy az országnak választott legmagasabb 
hivatalnoka, kire annyi tekintélyt ruházott a 
törvény, bármely hivatalos működésében alatta 
álljon a minisztériumnak, ezt, ugy hiszem, a ná
dori méltóság tekintélye szintén nem engedi meg. 

Vannak a nádori hivatalhoz kötött oly jogok 
és kötelességek, melyek mindenesetre igen nagy 
fontosságúak, s melyekre nézve, akár törölte
tik el idővel a nádori hivatal, akár fentartátik, 
az országnak részletesen kell intézkednie. Ilyen
nek és különösen legfontosabbnak tartom én a kis
korú fejedelem gyámságát, melyet nem csak a kis
korú fejedelem személyére, hanem az ország kor
mányzatára nézve, a nádorra bizott a törvény. A 
nádori hivatal nyolczszáz esztendős, de a nádornak 
ezen gyámsági joga nem nyolczszázados. Méltóz
tassanak visszaemlékezni a történelemre. Árpád 
korának több szakaszairól határozott bizonyosság
gal nem sokat tudunk; de tudjuk, hogy a vegyes 
származású királyok korából kétszer volt kiskorú 
fejedelmünk. Egyik V. László, a másik Hunyady 
Mátyás volt, és a két fejedelemnek gyámságát nem 
a nádor vitte, hanem az ország maga külön válasz
tott kormányzót, t. i. László idejében Hunyady 
Jánost, Mátyás idejében Szilágyit. Csak később, 
Mátyás alatt alkottatott azon törvény, mely a ná
dorra bizta a kiskorú király gyámságát, s azzal 
együtt igen sok jogát a kormányzóságnak. De ne 
feledjük, hogy midőn e törvény hozatott, Magyar
ország királya nem volt egyszersmind más külön

álló országok fejedelme, hanem mindazon országok, 
melyek uralkodása alatt állottak, a magyar korona 
országai valának. Az uralkodói teendőket sok do
logra nézve kétfélekép vezetni nem lehet. Az or
szágnak tehát arról kell gondoskodnia, hogy a 
király kiskorúságának esetére Magyarországra 
nézve ki teljesítse mindazokat, mik a király ural
kodói köréhez tartoznak, akár mint gyám, akár 
mint kormányzó? Az uralkodás és kormányzat 
tehát ugyanazon egy volt az egész birodalomra 
nézve; most azonban Magyarország királya egy
szersmind több más, a magyar koronához nem tar
tozó külön országok fejedelme. Ha tehát a sanctió 
pragmatica által létre jött viszonyok között kisko
rúra kerülne a magyar korona, valamint mi nem 

í egyeznénk abba, hogy Magyarországra nézve az 
uralkodási teendőket oly egyén teljesítse, kit akár 
az uralkodói ház családi törvényei, akár amaz or
szágok magok bíznának meg a gyámsággal, ugy 
ötölök sem kivánhatnók, hogy a mi nádorunk 
intézkedjék rajok nézve. Ennek természetes kö
vetkezése az lesz, hogy ily esetre regensségről, s 
lehet, hogy az országok különféleségékez képest 

| több tagú regensségről kell majd gondoskodni, 
! annyival is inkább, mert vannak az uralkodó fe-
! jedelem köréhez tartozó oly jogok és kötelességek, 
I melyeket minden részre külön gyakorolni nem le-
| het. Akár tartja meg az ország ezentúl is a ná-
! dóri hivatalt, akár megszflnteti majd valamikor, az 
I országgyűlésnek mindenesetre részletes és határo

zott törvény által kell gondoskodnia arról, hogy a 
kiskorú királynak gyámságát, és azzal együtt az 
uralkodói teendőket Magyarországra nézve ki vi
gye és minő hatáskörrel. 

Azonban mindezek a jelen diseussióhoz nem 
í tartoznak. Ezek igen fontos discussiókat s igen 
I sok körülmény figyelembevételét igénylik; s azért 

én ezen kérdéseket akkor hiszem eldöntendőknek, 
mikor a nádori hivatal jogait és kötelességeit ex 
asse fogjuk tárgyalni. 

Ha tehát a nádor azon hatáskört, melyet az 
eddigi törvények kiszabtak, nem gyakorolhatja, 
és hatáskörét törvény által kell ezután szabályozni: 

i második kérdés az, hogy a hatáskörnek megálla
pítása még koronázás előtt történjék-e V vagy pedig, 
ha ez a koronázás előtt meg nem történhetik: a 
harmadik kérdés az, hogy a nádor mégis megvá-
lasztassék-e a koronázás előtt és hatásköre utóbb 
állapittassék meg ? 

Az én igénytelen nézetem ezekre nézve az, 
j hogy — ha csak a koronázást igen hosszú időre 
; nem akarnók elhalasztani — minthogy a nádori hi
vatal ezentuli hatáskörének meghatározása kétség-

i telenül hosszabb időt fog igényelni, a szükséges 
! időből fogynánk ki. Már pedig érdekünkben áll-e 
; szemben a sok nehézségekkel a koronázást hossza-
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san és mindig tovább halasztgatni ? és miután az 
1791-diki 3-dik t.-nek azon szabálya, mely azt ren
deli, hogy a trónnak megürülése után a diéta hat 
hónapra megtartassák és ő felsége magát megko
ronáztassa, már annyi éven keresztül elmaradt, 
most, midőn az küszöbön van, magunk halaszszukel 
oly kérdés miatt, a melynek tüsténti fölvétele, vagy 
elhatározása nem oly sürgetoleg szükséges, mint 
maga a koronázás ? 

Fontos azon észrevétel, melyet Bónis képvi
selőtársam és barátom fölemiitett, hogy az isteni 
végzés határzatait előre tudnunk nem lehet, és Ma
gyarország trónja még mielőtt a nádor ujabb ha
táskörét törvény által szabályozzuk vagy a kisko
rú fejedelem gyámságáról törvény által rendelke
zünk, kiskorúra szállhat. Ezen nehézséget a ná
dornak javaslatba hozott mostani megválasztása 
meg nem szünteti : mert ha e szerencsétlenség még 
koronázás előtt érné az országot, nádort nem vá
laszthatnánk, jelenleg pedig nádor nincs; koronázás 
után pedig módjában áll az országgyűlésének tör
vény által gondoskodni a gyámságról és kiskorú
ság esetére a kormányzatról. Nem is példa nélküli 
az ily megelőző gondoskodás. 1740-ben a IV. 
ez.-ben azon esetre, ha Mária Teréziának fia kis
korúságban kerülne a trónra, még a nádor gyám
ságáról szóló törvényt is mellőzték az ország ren
déi, és elhatározták, hogy a nádori jog jövendőre 
föntartatván, ez esetben kiskorú fiának gyámsága 
és az ország kormányzata Mária Terézia férjét, 
mint atyát és gyámot illesse. 

, Azt hozzák föl többen, hogy az ország a ná
dorválasztást és a nádori hivatal betöltését mindig 
sürgette, s hogy ennélfogva most is sürgetnie kell. 
Igaz, hogy e hivatalt az ország mindig fontosnak 
tartotta; igaz, hogy midőn a nádori hivatal üres 
volt, annak választását sürgette; de igaz az is, 
hogy a törvényt vagy végre kell hajtani, vagy el 
kell törölni vagy teljesítését ideiglen föl kell füg
geszteni, és pedig szükséges, hogy a fölfüggesztés 
országgyülésileg történjék, nem pedig, mint fájda
lom, annyiszor történt, a törvényhozás befolyása 
nélkül, a fejedelem hatalmával. A törvényt telje
síteni nem lehet : mert ugy, mint áll a törvény, 
nem teljesíthető; ezen, ugy hiszem, senki sem ké
telkedik : a törvényt tehát eltörölni, vagy megvál
toztatni kellene. A részletes, tüzetes megváltoztatás, 
azt hiszem, sokkal hosszabb időt kivan, és a koro
názást igen messze kellene halasztani, a mi pedig 
nem fekszik az ország érdekében; eltörölni most 
senki sem akarja, mert ez is bővebb megfontolást 
igényel : nem marad tehát egyéb hátra, mint a ná
dorválasztást elhalasztani. 

Nem is példátlan dolog az törvényeinkben. 
Méltóztassanak figyelmezni az 1548-diki XvTH-dik 
t. czikkre, mely igy szól: 

„Egyébiránt, mivel némely megyékben a ná
dorválasztásról említés tétetett, az öszszes karok 
és rendek közös megegyezésével határoztatott: 

„1 . §. Hogy ez időben nádor választhatónak 
nem látszik, azért, hogy az ország átalános rende
lete szerint, arra különös országgyűlésnek kell 
tartatni. 

„2. §. Midőn tehát ő felsége nádort akarna 
tenni (mit az ország karai és rendéi hosszas kése
delem nélkül megtörténendönek tartanak), akkor 
régi szokás szerint az ország minden rendéinek 
gyűlést hirdessen és a hirdetményben a nádorvá
lasztást kijelentse, és akkép az ország főpapjai, or-
szágnagyai s nemeseinek tanácsa s egyező akarata 
folytán nádor tétessék.* 

Nem akarok a törvény motívumaiból érveket 
vonni, hogy nem volt arra hirdetve- az országgyű
lés, tehát ne választassék nádor, mert ugyanazon 
joggal, melylyel 1548-ban ezt, mint motivumot 
fölhozták, mondhatná most a törvényhozás, hogy 
daczára annak, hogy ez nem volt benne a regá
lékban, mégis választhatunk nádort ; hanem azért 
hozom ezt föl, hogy a nádor választásának elha
lasztása, még pedig oly időben, midőn sok ideig 
nem volt nádor, nem példátlan a magyar törvény
hozásban . En ezt mint precedenst, hozom föl; és 
azt hiszem, a nádor választás javaslott elhalasztása 
sokkal kevesebb bonyodalmakkal jár , sokkal ke
vesebb bajt fog okozni, mint ha most a nádor teen
dőinek és hatáskörének megállapításával foglal
koznánk, mi minden tekintetben sok megfontolást 
és sok időt igényel, vagy ha választunk ugyan 
nádort, de a törvényesen megszabott hatáskör nél
kül, miután az eddig törvényeinkben megszabott 
hatáskör további föntartása lehetetlen. 

Ezen okoknál fogva tehát a törvényjavaslatot 
pártolom. (Élénk helyeslés. Szünet.') 

Bocsánatot kérek, de egyet még szükségesnek 
tartok fölemlíteni. (Halljuk!) Van a nádor teendői 
közt olyan, miről, ha a nádor választása elhalaszta-
tik is, az országgyűlésnek gondoskodnia kell: értem 
azon teendőket, melyeketanádor a koronázásnál szo
kott végezni. E teendők három lényeges dologban 
pontosulnak össze: az egyik, a mi inkább cere
moniális, abban áll, hogy ő viszi a koronát a feje
delem előtt; a másik, a mi nagyon lényeges, az, 
hogy a prímással ő teszi a fejedelem fejére a ko
ronát ; a harmadik pedig, hogy a koronázás után 
ő fordul a néphez e fölkiáltással : ^Eljen Magyar
ország koronás királya \u 

E dolog különféleképen állott hajdan. Egé
szen I. József koráig a primás maga koronázott, 
ellenben a nádor teendői közé tartozott, hogy a 
koronázás előtt ő fordult a néphez és fölszólította az 
iránt, hogy akarja-e ezt meg ezt Magyarszág kirá
lyául megkoronáztatni ? I. József óta e teen-
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dó'je a nádornak megszűnt : mert nem volt többé 
szabad királyválasztás, még a Habsburgház csa
ládtagjai között sem, hanem a megállapított örök
lési rend szerint már törvényes örököse levén a 
trónnak, az többé választástól nem függött, és igy 
a nép megkérdezése is fölöslegessé vál t ; azonban 
ennek helyébe lépett az, hogy a nádor tette a prí
mással együtt a koronát a király fejére, és az, 
hogy ő kiáltotta ki legelőször: „Éljen a megkoro
názott magyar király !Cí Az ausztriai ház uralko
dása egész korszaka alatt csak két eset volt , hol a 
koronázásnál nádor nem volt : t. i. Miksa és Ru
dolf koronázásánál. Miksa koronázási ünnepélyéről 
a történelem részletes adatokat jegyzett föl; a többi 
közt Katona, Lisztyre hivatkozva, körülményesen 
adja aztelő. Mint mondom, akkornem a nádor tette 
a király fejére a koronát, hanem a prímás; de a koro
nát vinni s a népet megkérdezni a.nádor teendője 
lett volna. Akkor azonban nádor nem levén, azt, mit 
a nádornak kellett volna tenni, nem az országbíró 
tette, mint némelyek hiszik — pedig volt országbíró, 
ha nem csalódom, Báthory András, ki se a koronát 
nem vitte, se a népet nem kérdezte meg — hanem 
tette azt Batthyány Ferencz gr., mert mint a tör
ténelem mondja, az ország karai és rendéi azt bíz
ták meg ezen teendőkkel. És ennek józan közjogi 
alapja is volt : mert koronáz az ország, a koronát 
az ország teszi a kiráby fejére; tehát igen termé
szetes volt, hogy a nádor, mint az ország válasz
tottja volt ezen teendőkkel megbízva. És midőn 
nádor nem volt, az országbiró, ki nem volt az or
szág választott tisztviselője, egyedül hivatala czi-
mén e teendőket nem teljesíthette, hanem az ország 
élt jogával, és maga választotta erre azon férfit, 
kit ezzel megtisztelni akart, s igy választá meg 
Batthyány Ferenczet. 

Ezen teendők megállapításáról is kell tehát 
az országgyűlésnek gondoskodnia. Ehhez azonban 
nézetem szerint akkor szólhatunk legczélszerüb-
ben, ha majd az inaugurale diploma kerül tanács
kozás alá. {Elénk helyeslés) 

E l n ö k : Nem lévén senki a szólásra följegyez
ve, a kérdés következő lesz: a minisztérium által 
az 1847/8-III. t. ez. módositása tárgyában beadott 
törvényjavaslatot átalánosságban, a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem ? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtorté-
nik) A ház többsége az l847 /8 III. t. cz.-nek módo
sítását a minisztérium által beadott törvényjavaslat 
szerint átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. Következik a részletes tárgyalás. 

HOrVáth LajOS j e g y z ő (olvassa a tőrvény
javaslat fölzetét.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a törvényezikk fölzetét tartalmához képest e toldás

sal véli kiegészitendönek: „és a nádori választás 
elhalasztásáról." {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
állani. (Megtörténik.) El van fogadva. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény-
javaslat első szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az első pontban a benne foglaltak valódi értelmét 
némely szavaknak részint kitörlésével, részint átté
telével véli szabatosabban kifejezendőnek, mihez 
képest a szöveg a 6-dik sortól kezdve ez lenne: „a 
végrehajtó hatalmat a nádorra, mint királyi hely
tartóra ruházta: az 1847/8. I I I . t. czikk 2, 3, 9, 
11, 17, 19, 24. és 38. §-ainak a nádor mint kirá
lyi helytartó jogkörére vonatkozó intézkedései ér
vényen kivül helyeztetnek." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 2-dik szakaszát. Elfogadjuk!) 

Elnök: A kik a második szakaszt elfogadják, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (ohassa az elfogadott 
t'órvényj'avaslatot. Ezután olvassa a minisztérium, ál
tal előterjesztett törvényjavaslatot a minisztérium ala
kítására vonatkozó 184'/h III. t. ez. 12. §-ának mó
dosításáról) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az imént fölolvasott törvényjavaslatot, mint az előb
binek corollariumát, észrevétel nélkül elfogadaudó-
nak véli. (Elfogadjuk!) 

Elnök: Átmehetünk tehát-e törvényjavaslat 
részletes tárgyalására. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét. Elfogadjuk !) 

Elnök: A törvényjavaslat fölzete elfogad ta-
tik. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (alvássá a törvény
javaslat bevezetését és első szakaszát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által előtérj esztett, a nemzetőrségről szóló 1847,\ 
XXII. t. ez. folfüggesztését illető törvényjavaslatot. 
Elfogadjuk !) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
semminek sem akarván praeocupálni, a törvényja
vaslat szövegének kezdő szavait: „Addig is" kiha
gyatni kívánja. E szerint a törvényjavaslat igy 
kezdődnék: „Mig a törvényhozás" stb. (Elfo
gadjuk !) 

Ivánka Imre: Azon esetre, ha a IX-dik osztály 
javaslata fogadtatnék el a tárgyalás alapjául, bátor 
volnék egy arra vonatkozó modositványt tenni. 

Ráday László gr. előadó: A IX-dik osz-
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tály a nemzetőrséget illetőleg egy módositványt 
inditványozott a központi bizottságban, t. i. azt, 
hogy e két szó : „addig isft a törvényjavaslat beve
zetéséből hagyassék k i ; mivel azonban e javasla
tot a többi nyolcz osztály is elfogadta, szükségte
lennek tartom ezt külön előadni. Ezenkívül a IX-
dik osztály be kívánja tétetni ott, hol az van 
mondva: „a védelmi rendszer megállapításáig," e 
szavakat: ,,a legközelebbi ülésszak alatt." (Ma
radjon a szerkezet!!) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módosítását, melyben a ,,22. t. ez." és „felfüggesz-
tetik" szavak közé „végrehajtása" szót láván beigtatni. 

Ivánka I m r e ; Mindenek előtt azon vigasz
taló nyilatkozattal akarom kezdeni előadásomat, 
hogy igen rövid leszek, s azért kérem figyelmöket 
ezen rövid időre. 

Második, a mit mondani kívánok, az, hogy én 
bizonyos tekintetben azon kifejezést: „conservativ" 
igenis elfogadom: én az 1848. törvényeket, ugy a 
mint vannak, eonserválni kívánom, és nem kívánom 
azokat oly radicalis csonkításoknak alávetni, 
mint: csonka minisztérium és efféle. (Derültség.) 

Most a nemzetőrségi kérdéshez kívánok né
hány szót szólani. 

A nemzetőrségi törvényben, melynek felfüg
gesztése egészben terveztetik, és a mely fölfüggesz-
tését megszüntetésével majdnem ugyanazonosnak 
lehetne, mondani, az egész civilisált világban a ra
dicalis pártok épen a szabadság biztositékát látják; 
és nagyon csodálkozom, hogy nálunk épen a radi
calis párt részéről szándékoltatik annak rövid utón 
való megszüntetése. 

Egyébiránt magam is bátor vagyok kijelen
teni, hogy a mi viszonyaink között, miután 1848-
ban oly szerencsétlen helyzetbe jutott az ország, 
hogy a nemzetőrség akkor, midőn alkottatott, nem 
azon czélokra használtathatott csak, melyekre a 
törvény szerint használtatnia kellett volna: én 
is jelenleg, a nemzetőrségi törvény végrehajtását 
igenis fölfüggesztetni kívánom; de lemondani a 
nemzetnek abból eredő fegyverkezési jogáról, ille
tőleg az egész törvényt fölfüggeszteni nem akarom, 
nem pedig azért, mert az én véleményem szerint 
nemzeti kormánynak mindenesetre végrehajtó hata
lomra kell támaszkodhatnia bizonyos esetekben; és 
ezen végrehajtó hatalmat, melyről jelenlegi kor
mányunk fájdalom igen csekély mértékben ren
delkezhetik, csak akkor fogja kezébe vehetni, ha 
az átalános védrendszer életbe lépend. Hogy ez 
nemzeti irányban lesz-e alkotva vagy nem, arra az 
én nézetem szerint igen nagy befolyással lesz az, 
vajon akkor a nemzetőrségi törvény érvényben 
fen fog-e állani vagy nem. 

Én tehát a IX-dik osztály azon véleményét, 
hogy a nemzetörségi törvény végrehajtása füg-

gesztessék föl a legközelebbi ülésszakig, illetőleg 
akkor terjesztessék a ház elé az átalános védrend-
szert tárgyaló törvényjavaslat, vagyok bátor a 
ház figyelmébe ajánlani. (Maradjon!) 

J á m b o r P á l : T. ház! Én Ivánka Imre kép
viselő társunk módositványát pártolom, annál in
kább, mert viharos időkben — meg vagyok győ
ződve — hogy a dalárdák meg nem mentik a nem
zetet, és azért valamenyi törvényjavaslat közt el
sőnek kellett volna lenni a honvédelmi törvényja
vaslatnak. Ennélfogva addig is. míg a nemzetőr
ségi törvény életbe lép, kötelességemnek tartom 
fölkérni a honvédelmi minisztert, hogy minél előbb 
előtérjeszszen egy honvédelmi törvényjavaslatot. 

Sokan mondják, hogy a nemzetőrség iránt 
ellenszenvet érez a nép. Megengedem ; de ellenszen
vet érez az államadósság iránt is, és mégis elfo
gadtuk, pedig az a 48-ki törvényekben nincs. 
(Helyes! Igaz! balról.) 

Uraim! kötelességemnek tartom kijelente
ni, hogy én nem vagyok se a háború, se a 
fegyver barátja; de nemzetemet nem akarom 
egészen lefegyverezni oly időben, midőn minden 
ifjú nemzetnek az a gondolata, hogy fegyverkezzék. 
Látjuk az al-dunai tartományokat: midőn önálló
ságukat visszanyerték, első kötelességüknek tartot
ták a nemzeti militiát szervezni, (Helyes!) 

Ki kell jelentenem, uraim, hogy én részemről 
azt hiszem, miszerint a zsarnokságot a földön soha 
meg nem dönti a fegyver, hanem a gondolat és a 
törvény tisztelete. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az előterjesztést 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

T á r a d y Gábor: T. ház! A szabályok értel
mében e kérdés csak szavazás utján dönthető el, 
azért szavazást kérek. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát méltóztassanak fölállani, a kik 
I 

a törvényjavaslatot elfogadják. (Megtörténik.j A 
ház a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap-

| jául elfogadja. 
Horváth Lajos jegyző (ohassa a nemzet

őrségről szóló törvényjavaslat fölzetét. Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A kik elfogadják, álljanak föl. (Meg

történik.) Elfogadtatott. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat szövegét.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

a szöveg kezdő szavait: „Addig is" kihagyatni 
kívánja. 

Vadnay Lajos: Az ,,addig is" szavak sze
rintem nem állhatnak meg, mert „addig isí! fölté
telezi, hogy „azután is." Ha tehát ez így maradna, 
az következhetnék, hogy miként „addig is, ugy az
után is." Pedig csakis addig, és épen nem azután 
is : azért kell, hogy az „addig is" kimaradjon. 
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Zichy Anta l e l ő a d ó ; Epén ez czélja a 
központi bizottságnak is, és azért indítványozza 
ezen két szó kimaradását. 

E l n ö k : A kik a törvényjavaslat szövegét a 
központi bizottság módosításával elfogadják, áll
janak föl. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot. Ezután olvassa azl847/s IV. t. 
ez. 6. §-ának módosításáról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik-e ezen törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául el
fogadni ? Méltóztassanak azok, kik elfogadják 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja ezen 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslatot) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e törvényjavaslat ellen észrevétele nincs. 

R á d a y Lász ló gr. e l ő a d ó : A IX-dik osz
tály részéről ezen törvényjavaslatra nézve is több 
módosítást leszek szerenesés előterjeszteni. 

Ugyanis a IX-dik osztály ezen törvényjavas
latban ott, midőn az említtetik, hogy „adó," ezen 
szó elébe a szövegnek világosabb értelme tekin
tetéből kívánja tétetni: ,,se direct, se indirect adó." 

Továbbá sanctiót akarván adni az utóbb kö
vetkező pontnak, azt ily módon kívánja változ
tatni : — t i . a mint mondám, se direct, se indirect 
adót kivetni és behajtani — ,,a fenálló törve 
nyeinkben megszabott büntetés terhe alatt nem 
szabad." 

Végre a IX-dik osztály nincs megelégedve 
azon zárszóval, hogy ,. tárgy altathassanak;" hanem 
miután itt befejezett számadások beadásáról és 
egyszersmind a jövő évi költségvetésről van szó, 
úgy kívánja a IX-dik osztály, hoj^y „tárgyaltat-
hassék, illetőleg megállapittathassék. 

Tehát az egész szerkezet így szólna: „Mint
hogy az évi kölségvetésnek országgyülésileg tör
ténendő megállapítása mindig csak egy évre terjed, 
s ujabb megállapítás és megajánlás nélkül se direct, 
Be indirect adót kivetni, se behajtani, fenálló tör
vényeinkben megszabott büntetés terhe alatt nem 
szabad: oly esetben, midőn 6' felsége az ország
gyűlést bármi oknál fogva feloszlatja, vagy annak 
üléseit előbb elnapolja vagy berekeszti, mint a be
fejezett számadások beadása és a jövő évi költség
vetésnek előterjesztése a minisztérium által telje
síttetett s az országgyűlésen e tárgyak iránt hatá
rozat hozathatott volna: az országgyűlés még azon 
év folytán és pedig oly időben összehívandó, hogy 
mind a befejezett számadások, mind a jövő évi 
költségvetés, az évnek végéig országgyülésileg 
tárgyaltathassék, illetőleg megállapittathassék." 
{Maradjon a szerkezet!) 

Várady Gábor: T . ház ! Én elismerem, hogy 

a miniszteri elöterjesztvényben több pont van, 
melyek sokkal szabatosabbak, mint az 1848. IV. 
törvényezikknek ide vonatkozó részei; az is ta-
gadhatlan, hogy, az országgyűlés elnapolására és 
feloszlatására vonatkozó pontok kivételével, alkot
mányunknak nagyobb biztositéka van ezen javas
latban, mint az 1848-diki törvény IV. t. czikke 
6-dik §-ában; de más részről az is kétségtelen, 
hogy a IX-dik osztálynak ez iránti javaslata úgy 
a szabatosság, mint az alkotmány biztosítékai 
iránti igényeknek jobban megfelel. Azonban ágy 
a miniszteri elöterjesztvényben, valamint a IX-dik 
osztály javaslatában van egy kifejezés, mely nem 
csak hogy lényegesen eltér az 1848-ki törvények
nek ide vonatkozó szakaszától, hanem ezen szakasz 
szerkezeténél sokkal tágabb, sokkal határozat
lanabb is: mert az 1848-ki törvények ide vonat
kozó részének ezen kifejezése helyett: ,,utolsó 
évrőli számadások" következő szavak állanak : „be
fejezett számadások." Ez az, t. ház! a miért én 
ezen szerkezethez, úgy a mint van, nem járulhatok, 
mert e kifejezés tág, és mert lehetséges volna, t. 
ház! — nem mondom, hogy igy fog történni, de 
lehetséges volna — hogy egy havi , negyedéves, 
vagy például féléves számadások fejeztetnének be 
és terjesztetnének a képviselőház elé j i n á r pedig a 
következő évre szolgáló költségvetés alapos alkot-
mányszerü megállapítása csak akkor történhetik, 
ha az utolsó egész évről szóló számadások terjesz
tettek a képviselőház elé. Én tehát, t. ház, akár a 
miniszteri javaslat fogadtassék el, akár a IX-dik 
osztály javaslata, mindenesetre kérem betétetni 
ezen szavakat: „az utolsó évrőli számadások;" 
és e részben bátor vagyok módosítvány ómat írás
ban is benyújtani. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Várady 
Gábor módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház, azt hiszem, arra nézve mindnyájan eg'yét
eriünk Várady t. képviselőtársunkkal , hogy az 
adóra vonatkozólag ezen a minisztérium által előter
jesztett törvényezikk sokkal szabatosabb, és határo
zottabb, mint bármely alkotmánynak erről szóló in
tézkedései. Azt rendesen másutt az alkotmányos élet 
fejlesztette ki, hogy a törvényhozás mindenkor az 
adók megszavazását, mint alkotmányos jogot gya
korolta, mely már most ezen törvényjavaslat szente
sítése után az ország kétségtelen és szabatosan 
meghatározott joga. Én azt hiszem, hogy azon 
észrevétel, melyet Várady képviselő ur tett, bár
kiben sem szülhet aggodalmat, a ki azon föltevés
ből indul ki, hogy mindazon törvények a felelős 
kormányzati rendszer fenállását föltételezik, a fe
lelős kormányzati rendszerét, mely mindig az or
szággyűlés többségének kifolyása és azt képviseli. 
Igen természetes, hogy mihelyt a felelős kormány-
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zati rendszer fenállását, mint tényt veszszük föl, a 
felelős kormány minden időben, mihelyt a száma
dások befejezhetők, vagy befejeztettek, azokat az 
országgyűlés elé fogja tejeszteni. A ki csak kissé 
tájékozva van az állami számadások nagy tömegé
ről, a ki azon fontosságot érzi, melylyel a felelős 
kormány ilyen számadások előterjesztésénél a leg
nagyobb pontossággal és lelkiismeretséggel eljárni 
köteles, bizonyára meg lesz győződve arról, hogy 
a kormány, a mint azon helyzetben van, a szám
adásokat elő fogja az országgyűlésnek terjeszteni. 
Egyébiránt hibás eljárás volna a törvénybe oly 
valamit fölvenni, a minek teljesítése minden körül
mények közt nem lehetséges. Méltóztassanak 
ugyanis megfontolni, hogy a 48-ki törvénynek 
szavai szerint a rendes ülések mindig a téli idő
szakban tartatnak, megkezdődvén őszszel, és tavasz-
szal bevégződvén. Igen természetes, hogy a végre, 
hogy az évi költségvetést rendszeresen lehessen 
tárgyalni, azt a téli hónapok második felében, 
februárban kell megkezdeni és bevégezni; már 
pedig a múlt évről szóló számadásokat egy pár 
hét alatt berekeszteni és az országgyűlés elé ter
jeszteni alig lehető. Bátor vagyok azért a t. házat 
fölkérni, hogy a szerkezetben e kitételt: „befeje
zett számadások" méltóztassanak meghagyni, annál 
inkább, mert senki sem fogja követelni, hogy be
fejezetlen számadások terjesztessenek az ország
gyűlés elé. A kormány különben idő közben 
mindig közzé fogja tenni a számadások eredmé
nyét ; de a ház elé csak befejezett és rendszeres 
számadások eredménye terjeszthető. (Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat föketét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak | 
fölállani (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a szöveget. 
Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

T. ház! A szabályok azt mondják, hogy a 
törvényjavaslatok tárgyalása után a végleges sza
vazás egy nap közbevetésével történjék: ennél
fogva bátor vagyok kérdeni a t. házat, miután 
most háromnegyed van egyre, kivánja-e, hogy 
holnap 1 órakor a végső' szavazás a beadott tör
vényjavaslatokra megtörténjék'? 

Tisza K á l m á n : A t. elnökség nyilvánítása 
folytán a házszabályok értelmében igen is lehet 
szavazni a tegnap tárgyalás alatt volt törvényja
vaslatra nézve, de a ma tárgyaltakra csak hol
napután. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. A tegnap tárgyalt 
törvényjavaslatra nézve ki van már mondva, hogy 
a végső szavazás holnap fog történni. A ma tár
gyaltakra tettem a kérdést: mert holnapután sem

mi esetre sem lehet; s i gy , ha a t. ház holnapra 
nem méltóztatnék kitűzni, nem marad egyéb hát
ra, mint pénteken megtartani a szavazást. 

Keglev i ch B é l a gr . : Csütörtökön is lehet, 
mert discussio nincs, csak szavazás. (Zaj. Kiáltá
sok. Péntek! Csütörtök1. Szavazzunk!) 

E l n ö k (csönget): U g y veszem észre, a t. ház 
többsége csütörtökön kívánja: ennélfogva csütör
tökön d. u. 4 órakor Iesz_ a szavazás. (Nagy zaj. 
Fölkiáltások : Nem lehet! Ünnep van !j 

Opicz Sándor: T. ház! A szavazásra kitű
zött napok között a többek között hallottam a csü
törtök délutánt is. Bátor vagyok figyelmeztetni a 
t. házat, hogy csütörtökön ünnep lévén, akkor 
nem lehet ülést tartani. (Nagy zaj. Nem lehet! Ki 
van már mondva a határozat!) 

E l n ö k : Még egy határozati javaslatot, kell 
tárgyalnunk. (Nagy zaj. f ölkiáltások i Nem lehet 
csütörtökön ülést tartani!) 

Somss ich P á l : T. ház! Tiszteljük a vallás
felekezeteket ! E g y hétnél tovább halasztottuk az 
országgyűlési tárgyalásokat azért, hogy az óhi
tűek ünnepeit bevárjuk ; mi katholikusok is meg
érdemeljük azt, hogy egy nap respectáljanak. (Zaj.) 

Elnök (csönget): T . ház! Ha igy fogunk ta
nácskozni, eredmény nem lesz. 

Szász K á r o l y : T . ház! Nem csak a k a t o 
likusoknak, hanem minden keresztyén vallásfele
kezeteknek, jelesen a protestánsoknak is Urunk 
menybemeneteléoek napja, legnagyobb ünnepeik 
közé tartozik. En is kérem tehát a t. házat, hogy 
ezen ünnepnapon nyilvános ülést tartani ne mél
tóztassék. (Helyeslés.) Azért a szavazásnak péntek
re leendő elhalasztását kérem. (Helyeslés. Nagy zaj. 
Az elnök csenget.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Én csak a házszabá
lyokra hivatkozom. A 74-dik házszabály ezt mond
ja : „A czikkenkinti tárgyalás be végezte vei, tör
vényjavaslatoknál az egészre nézve egy nap köz
bejöttével történik szavazás.ft Ez alól kivétel nem 
lévén , ne méltóztatott volna ma tárgyalni a tör
vényjavaslatot , akkor nem kellene holnapután 
ülést tartani. (Zaj- Elnök csenget.) 

Manojlovics E m i l : Előttem szóló képvise
lő társam szavaira azt bátorkodom megjegyezni, 
hogy a házszabályokban az időnek csak minimu
ma, de nem maximuma van meghatározva; tehát 
lehet egy napon túl is, teszem péntekre halasztani 
a szavazást. (Nagy zaj. Elnök csenget.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Mindnyájan meg lesznek a t. |ház tagjai kö
zöl győződve, hogy midőn e ház elnöke kimon
dotta a határozatot, csakis a ház többségének ér
telmében mondotta azt ki, és hogy akkor a ház 
többsége maga sem figyelmezett arra, hogy a csü
törtöki nap nagyfontosságú ünnep. Az elnöknek 



216 CXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 28. 1867.) 

úgy kellett kimondani a határozatot, a mint a ház 
nyilatkozott; azonban azóta minden oldalról azon 
aggodalom merült föl, bogy ez nagy és fontos ün
nep : el lehetne tehát a következő' napra, péntekre, 
halasztani az ülést, ha ez a ház egy részének 
megnyugtatására szolgál. Méltóztassanak ennél
fogva a szavazást ezen, akkor tekintetbe nem vett 
körülménynél fogva egy nappal későbbre halasz
tani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebben megnyugodni? 
(Megnyugszunk !) Ennélfogva a szavazás pénteken 
délelőtt 10 órakor lesz. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által előterjesztett határozati javaslatot az 1847/e-
diki V. t. ez. 5-dik §-ának azon rendelete ideiglenes 
fölfüggesztése iránt, mely a csajkások kerülete és a 
íánmgi végvidék képviseletére vonatkozik.) 

Manoj lov ics E m i l : Tiszt, ház ! Fölteszem, 
hogy a t. ház figyelmét nem kerülte el, hogy ezen 
miniszteri javaslatban egy igen fontos elvi kérdés 
forog fen, azon kérdés t. i., hogy az ország alkot
mányának egyik részét lehet-e fölfüggeszteni, és 
hogy egy országrész polgárait azon alkotmányos 
polgári jogaik gyakorlatától, melyekkel a törvény 
által fölruháztattak, lehet-e megfosztani ? 

Igen sajnálom, hogy ezen kérdés csak ugy 
mellesleg- merült föl, midőn tüzetesen hozzá szó
lani alig lehet. Azonban részemről ez alkalommal 
is kijelentem , hogy az alkotmány-fölfüggesztési 
theoriának helyességétel nem ismerem, s hogy azt 
az alkotmányosság életföltételeivel s magával az 
igazsággal ellenkezőnek találom; önöket pedig, 
uraim ! buzgóan fölkérem, hogy ily veszedelmes 
praecedenseket alkotni ne méltóztassanak. A ja-
vaslott kizárás csak a határőrvidékre vonatkozik 
ugyan ; de én a határőrvidék és az ország többi 
részei közt politikai tekintetben különbséget nem 
találok : mert azon törvény, mely országunkban a 
representativ rendszert behozta, ugyanazt a határ
őrvidékre is minden megszorítás nélkül kiterjesztet
te ; következőleg, ha ennek ellenére ma a határőrvi
dék alkotmánya fölfüggesztetik, megtörténhetik 
holnap, hogy az az ország más részében is hasonló
kép föl fog függesztetni. Hogy mennyi értéke van 
azután egy ily precarius alkotmánynak, arra, ugy 
hiszem, mindenki maga magának adhat feleletet. 

A mi a határőrvidékre vonatkozólag fölhozott 
argumentumait a t. minisztériumnak illeti, csak azt 
bátorkodom megjegyezni, hogy a határőrvidék 
akkor is katonai szervezet alatt állott, mikor az 
1848-diki törvények hozattak; akkor is katonai 
szervezet alatt állott, midőn 1861-diki és tavalyi 
föliratainkban a határőrvidék meghivatását az or
szággyűlés szorgalmazta. (Ellenmondás.) Igenis, 
szorgalmazta. Név szerint ugyan nem emlittetett a 
határőrvidék; de kimondotta a fölirat, hogy mind- ] 

azok, kik az ország törvényeinek értelmében meg
hívandók, az országgyűlésre meghivassanak. En 
pedig a törvényekből azt olvasom ki, hogy a meg
hívandók közt van a határőrvidék is. (Helyeslés 
bal felöl.) 

Megjegyzendőnek vélem még azt, hogy a ka
tonai határőrvidék katonai szervezete nem incompa-
tibilis dolog a törvényhozásban való részvéttel; leg
alább tapasztaltam, hogy Horvátországban igen 
compatibilis volt. Horvátország egyik országgyű
lésén jelen voltak a határőrvidéki képviselők is, 
és ott szavaztak. Ha akkor compatibilis volt, most 
miért, ne volna az? nem tudom, legalább tudni nem 
akarom; csak azt constatálom, hogy ha ott össse-
férhetett, nálunk is-összeférhet: miután pedig ösz-
szeférhet, nem csak nem pártolom a t. minisztérium 
e részbeli határozati javaslatát, hanem ellenkező
leg egész határozottsággal kérem , hogy a határőr
vidék is hivassák meg az országgyűlésre. (Bal felöl 
élénk helyeslés.) 

Halász Bo ld izsár (Zaj): Manojlovics kép
viselőtársam nézetét szintén pártolom, mert alkot
mányos jogoktól azoknak fölfüggesztése által va
lakit megfosztani nem szabad, nem jogos. De a ha
tározati javaslatban még egy más igen fontos al
kotmányos elv is meg van sértve. A képviselőház 
1861-ben fölirataiban világosan kifejezte, hogy ki
egészíttetését, alkotmánya visszaállítását joga van 
reclamálni, de törvényt alkotni s fölfüggeszteni joga 
nincs, és világos szavakban megkérte ő felségét, egé
szítse ki az országgyűlést, hogy törvényt alkothas
son.Ezen két fontosokból tehátahatározati javaslatot 
mellőzendőnek,s illetőleg aház által a minisztériumot 
utasitandónak vélem, hogy valamint Horvátorszá
got, mely diplomatice mégmeghíva nincs, a48-diki 
törvények aiapján,ugy a határőrvidéket is hívja meg 
a jelen országgyűlésre, mert mindaddig, inig ki
egészítve nincs, az inaug-urale diploma fölött sem 
határozhat az országgyűlés. {Zaj. Szavazzunk !) 

Elnök (csenget): Nem levén a szólásra senki 
följegyezve, méltóztassanak fölállással szavazni, 
hogy a határozati javaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadják-e vagy nem]? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A ház többsége a határozati javaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a határo
zati javaslat szövegét.) 

V a d n a y LajOS: T. ház! Nekem magára a 
határozati javaslatnak se czimére, se érdemére nincs 
észrevételem; hanem van stylistikai szempontból. 
Nevezetesen: az etymologiai része a bevezetésnél 
egészen szenvedő alakban és rendetlenül van i rva : 
„addig míg a fönálló katonai szervezet törvényes 
intézkedések által meg nem változtatik." Én azt 
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cselekvő alakban óhajtanám így tenni: „addig is, 
míg törvényes intézkedés meg nem változtatja a 
katonai szervezetet." A másik észrevételem az 
j,ideiglena szóra vonatkozik. Én azt hiszem, a föl-
függesztés soha sem lehet más, mint ideiglenes, 
mert különben megszüntetés: azért ezen szót kiha-
gyandónak vélem. í gy óhajtanám a szerkezetet ki
javíttatni . (Maradjon !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen módo
sítván y t ? (Maradjon a szerkezet!) Ezen határozati 
javaslat elfogadtatván, az Joannovics Gryörgy jegy
ző ur által a mélt. főrendekhez fog átvitetni. 

Most az a kérésem van az inaugurale diploma 
elkészítése végett választott bizottság t. tagjaihoz, 
hogy alakulás végett méltóztassanak holnap d. u. 
6 órakor itt az országházban megjelenni. 

Egyszersmind a kérvényi bizottság t. tagjait 
kérem, hogy holnapután d. e. 10 órakor itt a ház
ban méltóztassanak megjelenni. (Zaj. Fölkiáltások: 
Nem lehet, ünnep van!) A bizottság elnöke kért 

meg a r ra , hogy holnaputánra hívjam meg a t. 
képviselő urakat. Ó figyelt arra a körülményre is, 
hogy ünnep van; azonban ugy találta, hogy ez 
nem akadály arra, hogy néhány bizottsági tag 
összejőjön. (Nagy zaj. Elnök csenget.) Méltóztassa
nak ezen kérdés eldöntését magára a bizottságra 
bizni. 

Egyébiránt (Zaj. Halljuk !) holnapra méltóz
tatott a t. ház kitűzni azt, hogy a közös ügyek tár
gyában a végső szavazás megtörténjék : ennélfog
va kérem a t. ház tagjait, hogy holnap d e. 11 
órakor szavazás végett megjelenni méltóztassanak. 

E g y belső kérdésben kértem volna még a t. 
ház tagjait, hogy zárt ülésre maradjanak itt , de 
ugy veszem észre, hogy már el kívánnának oszlani. 
(Zaj. Fölkiáltások: Maradunk! Maradunk!) Tehát 
méltóztassanak még maradni. Fölszólítom a hall
gatókat a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. ?t. 1 órakor. 

1867. május 29-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak Ireg város kérvénye a íaizási törvényes szabályok alkalmazása iránt; Papp Józsefé 1848/9-beli 
Bzolgáhaányai megtérítése iránt; Hadviga és Briestja községek panasza földbirtokbeli károsodásuk miatt. Szavazás a közösügyi tör-
énnyjavaslatra. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József h.. Horvát Boldizsár. Ló-
nyay Menyhért., Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V. órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni. A tegnap működött jegyző 
urak ma is folytatják működésüket. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog fölolvas
tatni és hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a máj. 28-
dikai ülés jegyzőkönyvét.) 

Böszörményi László: A jegyzőkönyvre 
van észrevételem. Ha jól hallottam, kimaradt a 
jegyzőkönyv első pontjában a 3. t. ez.-re vonat
kozólag valami, mit egy szóval ki lehetne pótolni: 
jelesen hogy én, mikor tegnap fölszólaltam . föl-
szólalásom után határozati indítványomat a jegy
zőkönyvhöz esatoltatás végett bemutattam. Ez a 
jegyzőkönyvben megemlítve nincs; nincs meg
említve, hogy általam is adatott be indítvány. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IV. 

ugyan Horváth Lajos jegyző: Beadatott 
az indítvány; de minthogy fölolvasva nem volt, 
megemlítve nincs a jegyzőkönyvben. 

E l n ö k : A módositvány azután adatott be, 
miután már a határozat meghozatott; azért nem 
vétetett föl a jegyzőkönyvbe. 

V á l l y i J á n o s : T. ház! A jegyzőkönyvben 
többször van egy másik kifejezés, mely azt mond
ja, hog)^ eme vagy ama törvényjavaslat a tárgya
lásnál észrevétel nélkül fogadtatott el. Ezen kité
telt a jegyzőkönyvben hűnek nem találom, azért 
azt kihagyatni kérem : mert észrevétel csakugyan 
történt, és többször nyilvánult is ; a jegyzőkönyv
nek pedig a tárgyalások hű kifejezésének kell lenni. 

E l n ö k : En ugy tudom, hogy észrevétel nem 
tétetett ezen pontra nézve, s a jegyzőkönyvnek 
neheztelt kitétele csak azon pontra vonatkozik, 
melyre észrevétel nem történt. 

Horváth Lajos jegyző: A nemzetőrségi 
törvényjavaslat tárgyalásakor vita nem volt: azért 
tettem bele a jegyzőkönyvbe, hogy észrevétel 
nélkül fogadtatott e!. (Zaj. Fölkiáltások: Maradjon!) 
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