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CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. jxmius l-jén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Be mutattatnak : a pesti nyomdászok kérvénye a marez. 17-dikei kormányrendelet 5-dik pontjára vonatkozó
lag ; Eöser Miklós megbízó levele. A koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött bizottság utasittatik, hogy a hitlevéllel együtt a 
lemondásokra vonatkozó törvényjavaslatot is terjeszszen elő a miniszterelnöki nyilatkozat értelmében. A főrendek üzenik, hogy a kö-
zösiigyi törvényjavaslatot elfogadták. A kérvényi bizottság kiegészítése elhatároztatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b., később 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. u. 4'/, órakor. 

E l n ö k : T ház! A rendes elnök ur akadá-
dályozva lévén, kötelességem szerint van szeren
csém őt helyettesíteni. Megnyitom a mai ülést. A 
tegnapi ülés jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző 
ur föl fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a május 
31-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Madarász József : A minisztériumra vonat
kozó törvényczikk a 3-dik ; itt pedig mindig a 12-dik 
említtetik. 

E l n ö k : A 3-dik t. ezikknek 12-dik szakasza. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (folytatja s bevégzi 

a jegyzőkönyv olvasását.) 
' E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs!) A jegy

zőkönyv e szerint hitelesíttetik. 
BÓniS S á m u e l : T. ház! A pesti nyomdá

szok testületének a f. évi márczius 17-kén kiadott 
igazság- és belügyminisztériumi rendelet 5-dik pont
ját illető kérvényét azon kéréssel van szerencsém 
benyújtani a t. háznak, hogy a mennyiben annak 
elintézése rajok nézve igen sürgős, a«t minél 
eíőbb tárgyaltatni szíveskednék. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ocsvay 
Ferenez jegyző ur fogja vezetni. A mi pedig a 
kérvényt illeti, az a kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

T i sza K á l m á n : Azt kérném, hogy a kérvényi 
bizottsághoz azon utasítással méltóztatnék áttenni, 
melylyel már egy más kérvény áttétetett, hogy t. 
i. azt mielőbb tárgyalván, ebbeli jelentését a ház
nak megtegye. 

E l n ö k : Elfogadja ezt a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát előzőleg fog tárgyaltatni. 

Röser Miklós Torontálmegye billeti kerületé
ben megválasztott képviselő bemutatja eredeti meg
bízó levelét, Az igazoló bizottságnak kiadatik. 

A tegnapi határozat folytán a mai ülésnek 
napi rendjén van a koronázási hitlevél tárgyában 
kiküldött országos bizottság jelentésének tárgya
lása. Mindenek előtt föl fog olvastatni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a koro
názási hitlevél tárgyában kiküldött országos bizottság 
jelentését.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! A szőnyegen 
levő kérdés egyenesen az 1723-dikitörvényekre, t. 
i. az örökösödés kérdésére vonatkozik. A tisztelt 
bizottság, mely a koronázási hitlevél kidolgozására 
volt kiküldve, azon akadályra találván, hogy a 
trónról lemondást igazoló okmányokra nem hivat
kozhatott, a tisztelt házat kéri föl az ide vonatkozó 
határozatra, a nélkül, hogy — mint kötelessége 
volna — véleményt mondana, hanem csatolva a mi
niszterelnök urnák a kormány nevében e tárgyra 
vonatkozó véleményét, azt a ház bölcs belátása alá 
terjeszti. 

Mindenek előtt ezen választmányi jelentést és 
a miniszteri véleményt illetőleg azon észrevételem 
van, hogy mindkettő azon elvet állítja föl, mintha 
a 61-ki országgyűlés csak formahiányt talált vol
na azon trónról lemondó okmányokban, melyeket 
61-ben — én ugyan most sem tudom, hogy ere
deti vagy micsoda alakban — mutattak föl az or
szággyűlés előtt. De én részemről azon nézetben 
vagyok, hogy azokban az országgyűlés nem 
csak forma , hanem igen lényeges közjogba vágó 
hiányt is talált, s ezt, bár világos szavakban nem, 
de mégis kimondotta. Nevezetesen a 61-ki ország
gyűlés föliratának 43-dik kikezdése igy hangzik: 
„Mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a decz. 2-dikai 
lemondásnak általánosságából vonható azon kö
vetkeztetés eilen, mintha Magyarország az auszt
riai cs. korona provinciája volna, s ragaszkodván 
alkotmányos önállóságunkhoz , tiltakozunk az 
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ellen is, hogy azon lemondás a nemzet tudta s 
hozzájárulása nélkül történt." Ez nem formahi
ány, ez lényeges közjogi kérdés. A második föilrat 
120-dik bekezdése pedig ezt mondja: „Mi soha el 
nem fogadjuk azon nézetet, hogy Magyarország 
az ausztriai császárság provincziája. Ausztria csá
szára egyszersmind Magyarország királya, de nem 
ugy s nem azért, mert a sanctió pragmatica 
szerint a két trón ugyanazon fejedelmet ilieri. Mi
dőn I. Ferencz ő felsége 1804-ben az ausztriai 
császári czimet fölvette, határozottan egyszersmind 
kijelentette azt is, hogy ez által Magyarországnak 
alkotmányos jogviszonyai semmi részben válto
zást nem szenvednek, és ezen alkotmányos önál-
lásnak szoros következése az, hogy a magyar ki
rálynak trónról lemondása csak az ország tudtával 
s hozzájárulásával történhetik." Kivántuk ezt az or
szág jövője biztosításának tekintetéből, és ugyan
azon tekintetekből kötelességünk ahhoz tovább is 
ragaszkodni. 

T. ház! Azt kérdem én, változtak-e azóta a 
viszonyok ? Nern kötelességünk-e többé ahhoz tán-
torithatlanul ragaszkodni, mit 1861-ben az ország
gyűlés kimondott, hogy t. i. országunk nem tarto
mánya az osztrák császárságnak? 

O császári fölsége maga lemondott a tényle
ges jogról, az anyagi erőre alapitott uralkodásról, 
hanem mint örökös király kivan uralkodni; tehát 
többé szó sem lehet egyébről, hanem hogy igazol
ja örökösödését. 

Két lemondás van szóban : az egyik V. Fer
dinánd koronás magyar királyé, kinek irányában 
hála kötelez bennünket már csak azért is, hogy az 
1848-ki törvények szentesítésével a népképvisele
tet, a parlamenti kormányzatot — mik elvben régi 
törvényeinkben is föltaláltattak — életbe léptetni 
elősegítette. Kötelessége tehát a nemzetnek biztos
ságot szerezni az iránt, hogy a trón az ő lemondá
sával valósággal megüresedett. A trón pedig meg
üresedik halál, vagy lemondás útján. Van-e ez iga
zolva ? akár egyik, akár másik ? Diplomatice nincs. 
De nem csak hogy ez diplomatice igazolva nincs, 
söt 8 felsége világosan kimondotta az 1861-ki or
szággyűlés föliratára adott válaszában, azt igazolni 
nem is akarja, igy szólván : „A mi Ferdinánd csá
szár és király ő felségének trónról lemondását il
leti, midőn az ide vonatkozó okmányok állítólagos 
alaki hiánya iránt támasztott ürügyet komolyan 
viszautasitanők,az országgyűlésre egy begy ült fő ren
dekkelés kép viselőkkel azt akarjuk tudatni,miszerint 
felséges nagybátyánk az általa 1848. évi karácson 
hó 2-án kiadott lemondási oklevélben az ausztriai 
császárság, és minden alatta egyesült királyságok, 
melyek között Magyarországunk is kétségtelenül 
foglaltatik, nem különben minden bármi néven 
nevezendő tartományok koronájáról lemondván, 

HÉPV. H. KAPLÓ. 1 8 6 5 / , IV. 

i ő cs. k. fönsége Ferencz Károly föherczeg pedig 
az őt illető trónörökösödéstől visszalépvén, mi en
nek folytán a minket születésünknél fogva illető 
trónra léptünk." Nem kétségtelen-e ebből, hogy ő 
felsége nem a fegyver, hanem az örökösödési jogra 

| hivatkozik ? És mégis a mi ellen az 1861-ki és 
| ezen országgyűlés is, fölirataiban, tiltakozott, mint

ha t. i. országunk az osztrák császárság tartomá
nya volna, az nyíltan állíttatik, sőt mellékesen elis
mertetni követeltetik. Azt kívánja t. i. ő felsége, 
hogy miután I. Ferdinánd osztrák császár (ki pe
dig mint magyar király V. Ferdinánd) 1848-ban 
lemondott az ausztriai koronáról, az alatt Magyar
országról is lemondottnak tekintessék. 

És miután ezen nagy horderejű közjogi kér
dés van szőnyegen, én részemről megvallom, hogy 
a miniszterelnök urnák azon nyilatkozatát, mely
ben kijelenti, hogy a minisztérium a trónról lemon
dás tekintetében létező formahiányokat maga ré
széről is elismeri, nem tarthatom kielégitőnek, mert 
abban ő felségéről szó sincs , de különben is ezen 
elismerésből önként következnék azon hiány elhá
rításának kötelezettsége. Hogy a minisztérium ma-

j ga részéről is elismeri ezt, az annyit tesz, hogy 
i mintegy helyben hagyja az osszággyülés nézetét. 
; Arra azonban nekünk semmi szükségünk sincs, 
| hogy azt a minisztérium — mintha felülvizsgáló 

biránk volna — helyben hagyja, hanem azt sze
rettük volna látni, ha a miniszterelnök ur fölmu
tatna olyan lemondási okmányokat, melyek két
ségtelenné tennék azt, hogy a két trónörökös, ki 8 
felsége előtt áll és él, a magyar korona iránti örö
kösödési jogáról valósággal is lemondott. 

Bocsásson meg a t. képviselőház, én mindig 
őszintén szoktam elvi, különösen közjogi kérdések
ben nyilatkozni. Kettő lehetséges: vagy nem lehet 
a trónról lemondást kieszközölni, vagy nem akar
ják az illetők azt kieszközölni. Mindakettő végtelen 
nagy akadály. Ha nem akarják kieszközölni, akkor 
most is azon téren állunk, mely ő felségének azon 

| általam fölolvasott leiratában foglaltatik, s melyre 
nézve szerencsém volta tisztelt házat figyelmeztetni, 
hogy az országgyűlés érintett föliratában tartózko-

| kodás nélkül jelentette ki, miszerint a trónról le
mondás igazolására vonatkozó első föliratához to
vábbra is szorosan ragaszkodik. 

Azt mondja miniszterelnök úr, hogy a minisz
térium azon nézetben van, miszerint ezen formahi
ányokat azon hosszura haladt idő után, mely azóta 
lefolyt, törvény nyel lehet helyrehozni, melyben 
ismerjük el, hogy a trón csakugyan megürült, és 
mondassák ki, hogy jövőre nem fogja elismerni az 
ország, hogy ő holmi peculium regium módjára, 
egyik kézből a másikba tetszés szerint bocsáttat
hassák. T. képviselőház ! nem arról van szó, mi fog 
történni jövendőre, hanem arról, mi történjék most. 

29 
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Én azon nézetben vagyok, hagy 6'fölségének j 
az általa is örökösödési joga alapjául fölhozott I 
pragmatica sanctio szerint egy hajszálnyival sem 
lehet több joga, mint V. Ferdinándnak, ki az 
1848-diki törvényeket szentesitette volt. Nem meg
döbbentő-e az, hogy azon felség, ki megkoronáz-
tatását az örökösödési jogra alapítja, az elődje 
által szentesitett 1848-diki törvények érvényét 
vonja kétségbe ? Csakugyan különös volna az, ha 
az én fiam azt mondaná, hogy örökösöm akar 
ugyan lenni, de adósságaimat nem ismeri el : mert 
^successio vádit cumonere ;" az örökség nem csak 
jogot, henem kötelességeket is ruház át. 

Magyarország és a dynastia közt több, pél
dául a bécsi és íinczi békekötések jöttek létre; de 
Magyarország a maga hátrányára a dynastiával 
soha nem pacificált, mert az által részint vallássza
badságot, részint más polgári jogokat biztosított 
magának. Különös az, t. ház, hogy azon helyzetbe 
jöttünk, hogy egy ezelőtt 18 évvel bevégzett had
viselés most szándékoltatik egyezkedés, tekintve 
békekötés utján végleg befejeztetni, annak ellenére, 
hogy ő felsége világosan lemondott a fegyverjog
ról, kijelentvén trónbeszédében, hogy mint örö
kös király akar az ország trónjára lépni. 

Igen csodálkozom, hogy a t. miniszterelnök 
ur a minisztérium nevében mintegy elévülésre hi
vatkozik, arra utalván, hogy felejtsük azt, mi oly 
régi dolog. Én azt hiszem, t. képviselőház, hogy 
a nép joga el nem évül, és az ellene elkövetett jog
talanság és törvénytelenség századok által sem 
lesz joggá. Én tehát azon indokokat el nem fogad
hatom, hogy csak azért mondjunk le a lemondási 
okiratok fölmutatásáról, mert már régen volt, mi
kor a trón megüresedett; és már csak ezen okból 
is utasitandónak vélném a minisztériumot, hogy 
miután az idő a küszöbön álló koronázás tekinte
téből igen drága, ne méltóztassék azt mondani, 
hogy mi tegyünk le ezen jogunkról, s mintegy 
mellesleg ismerjük el, hogy Magyarország csak
ugyan Ausztriának provinciája, s hogy midőn ő 
felsége I-ső Ferdinánd az osztrák császár a trón-
ról lemondott, azalatt Magyarország is értetik. 

Egyébiránt még egy más igen fontos ok is 
van, hogy ne siessünk oly nagyon a koronázás
sal. (Derültség. Halljuk! Halljuk!) Azt monl ta az 
1861-ki országgyűlés első föliratának 36-dik ki-
kezdésében: „Mindaddig, mig azok , kik törvény 
szerint az országgyűlésre meghívandók, meghíva 
nem lesznek, mi az országgyűlést kiegészítettnek 
nem tekinthetjük , törvény alkotásába és koroná
zási egyezkedésbe nem bocsátkozhatunk.* Hát, 
kérdem, mi változott meg azóta, hogy már most 
ezen tárgyalásokba bocsátkozhatnánk? Arra köte
leznek bennünket törvényeink, különösen a nőá-
gi örökösödést megállapító 1723-dik évi törvény, 

hogy magunknak az örökség megnyíltáról biztos 
tudomást szerezzünk. Mert ha csak oly könnyedén 
veszszük a magyar trónnak kézről kézre adását, 
ne csodáljuk, ha a reichsratba akarnak terelni. 

Csak egy igen közönséges példával akarom 
a kérdést megvilágosítani: megesett az, és meges
hetik ezentúl i s , hogy valaki úgy távozik el 
házából, hogy többé híre sincs, mire azután neje 
a szokott köröztetés után férjhez menvén, csak 
akkor kerül ismét elő, annak nem kis meglepetésére, 
midőn az már másodszor is férjhez ment. í g y va
gyunk a szőnyegen levő trónlemondásokkal is. Ki 
tudja diplomatice, hogy V. Ferdinánd valósággal 
lemondott a magyar trónról ? (D&rültség a középen.) 
Hisz 1861-ben a képviselőháznak nem egy tagja 
monda — midőn ezen nagyfontosságú kérdés fö
lött vitatkoztunk — hogy V. Ferdinándhoz kell 
föliratot intézni (Ugy van! a szélső balon.) 

Ezek azon okok, melyeknél fogva én a minisz
tériumot utasitandónak vélem, eszközölje ki diplo
matikai alakban V. Ferdinándnak a magyar ország
gyűléshez intézett trónlemondását. (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Csíky S á n d o r : Tisztelt képviselőház! Négy 
hónapja már annak, hogy a nemzet és az ország
gyűlés fölfogása szerint, felelős független minisz
tériuma van a hazának, mind e mellett is azonban 
most már ugyanezen magyar királyi minisztérium 
nevezettelél és illeti magát; de mi a kormányt — 
mindig a törvény lelkéből kiindulva — függetle
nül felelős minisztériumnak óhajtjuk és akarjuk 
ismerni, én legalább részemről aanak lenni óhaj
tom és annak is tartom. Ugyanezen minisztérium
nak a közigazgatás és beikormányzat terén .ek
koráig tett működéséről szólni nem akarok; de a 
törvénykezés terén történt eddigi előhaladását le
hetetlen elhallgatnom , mert a törvénykezés terén 
eddig gyakorlott működése, különösen a közös
ügyi törvényczikkeknek szintúgy, valamint a többi 
törvény-, illetőleg határozati javaslatnak általa a ház 
elé történt terjesztése, és ezeknek a többség általi el
fogadása mind olyan tények, melyek e haza min
den gondolkozó férfiának igen komoly aggodal
makra szolgáltattak okot. 

Tisztelt ház! E g y reményhorgony volt még, 
az alkotmányos jogok és törvények megvédheté-
sére nézve, s ez fölfogásom szerint abban állt, hogy 
ha már ennyi, a miniszteri mindenhatóságot támo
gató s a nemzeti jogokat megnyirbáló, vagy épen 
meg is semmisítő törvényjavaslatok elfogadva ál
lanak, áll még fen egy reménysugár, mely a nem
zeti jogoknak biztosítására s azoknak támogatá
sára szolgálatot tehet, és ez a koronázás alkalmá
val ő felsége által kiadandó királyi hitlevél és 
annak esküvel történendő megpecsétlése, melyben 
hazánk valamennyi törvényeinek megtartására 
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magát ünnepélyesen kötelezi a fejedelem a nemzet 
előtt. Ezen királyi esküvel szentesítendő hitlevél 
tehát mindazoknak, kik az előbbi állitásom szerint 
aggodalmakat tápláltak keblükben a történtek fö
lött, némi megnyugvására fog szolgálni arra nézve, 
hogy ehhez képest a nemzetnek jogai ezután is fen-
maradnak még, s a fejedelmi és miniszteri minden
hatóság a nemzetnek jogait s az alkotmány épségben 
tartásában gyökerező jóllétét nem fogja soha el-
enyésztetni tudni. 

Azonban, tisztelt ház , itt van a miniszterel
nöki előterjesztés előttünk, melyben kimondatik 
nyíltan, hogy Magyarország volt királyának V. 
Ferdinándnak trónról lemondása szintúgy, valamint 
ő felsége édes atyjának Károly Ferencznek trón
öröklésijogáról lemondása oly megváltozhatlan 
tényt képez, melyhez többé a magyar törvényho
zásnak hozzászólani sincs joga. Ha ez így állana, 
s ha ehhez képest tekintetbe veszszük az Olmützben 
1 848-ban deczember elsején .. . (Fölkiáltás: Deczera-
her 2 án.') Deczember elsején, mondom, mert ezen 
napról keltek említett lemondási iratok ; azt azonban 
elismerem, hogy deczember 2-án terjesztettek ezek 
az Olmützben összegyűlt családi ülés elé. Ehhez 
képest, mondom, ha tekintetbe veszszük, hogy itt 
V. Ferdinánd, volt koronás magyar király nem 
ugy mondott le. mint magyar király, trónjáról, ha
nem egyenesen ugy mondott le, mint osztrák csá
szár, és ehhez képest az osztrák császársághoz tar
tozó királyságok és tartományok ura és feje
delme. Ámde ezen kiíejezés alatt Magyarország 
soha sem értethetett, és soha sem is értethetik ma 
sem, míg az 1790: 10-dik torvczikk áll, melynek 
rendelete szerint'Magyarország önálló, független, 
s semmi más nemzetnek s hatalomnak kormányzása 
alá nem tartozó ország. Ha tehát, tisztelt ház, az 
így áll, világos az is, hogy ő felsége még ekkoráig, 
mint magyar király, ezredéves törvényes gyakor
latunk értelme szerint a magyar nemzet előtt ün
nepélyes formában trónjáról még eddig soha le 
nem mondott; ha pedig ő le nem mondott, nem 
mondhatott le trónörököse sem, a mostani fejedelem 
császár ő felsége atyja; s ha ők le nem mondot
tak, azon esetben, mig itten oly diplomatikai ok
mány a ház előtt nincs, melyben a lemondás Ma
gyarországra vonatkozólag ki nem mondatik, én 
azon lemondást minden aggodalom nélkül valódi
nak és voltaképen megtörténtnek és diplomatiai 
hitelességgel birónak nem tekinthetem. 

Én tehát, t. ház, e tekintetben egyes tisztelet
teljes véleményemet oda nyilvánítom, hogy a mi
niszterelnök ur azon ajánlata, készítsünk törvény-
czikkelyt, melyben ezen lemondások iránt óvásun
kat nyilvánítsuk, és a jövőre tartsuk fen azt, hogy 
a király lemondása esetében Magyarország tör
vényhozása közvetlenül értesíttessék erről a szán

dékáról, nekem megnyugtatást, kielégítést nem 
nyújt : én tehát azt el sem fogadhatom, már csak 
azért sem, mert egy ily óvásnak s jövőre való 
jogfentartásnak akkor, mikor épen a koronázás 
kérdése a nemzetgyűlésen szőnyegen forog, jövőre 
való elhalasztása csak azt igazolhatná, hogy az or
szággyűlés a nemzet jogairól bizonyos köpönyeg
gel takaródzás föltétele alatt lemondani kész; ám
de én azt hiszem, hogy a tisztelt háznak mostani 
többsége sem akar lemondani az országgyűlésnek 
azon jogáról, miszerint a királynak kiléte-, annak 
mi módon s föltételek alatti koronáztatása-.s a hit
levél minőségének megállapítására beleszólása le
gyem. 

Én tehát mindezen okoknál fogva arra vagyok 
bátor a tisztelt képviselőházat fölkérni, méltóztas
sanak elhatározni, hogy ő felsége fölirat utján kéres
sék meg, tegyen eleget ezen, már az 1861-ik ország
gyűlés által is jogosan kívánt követelésnek , jele
sen, hogy ő felsége V. Ferdinánd és trónörököse 
Ferencz Károly egyenesen a nemzethez és igy az 
ország-gyűléshez intézendő diplomatiai okiratokban 
mondjanak le — ha ugyan lemondani akarnak, a 
miben kétségem nincs — a magyar királyi trón
hoz, illetőleg trónöröklési jogukról, a mi a diplo
matiai eljárásban lényeges kellék; s mihelyt ez 
megtörténik, a koronázási szertartás iránt a t. ház 
azontúl intézkedjék. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Nem akarok czá-
folatokba bocsátkozni; egyszerűen saját meggyő
ződésemet, melyről remélem, hogy tán többeké is 
e házban, kívánom elmondani. (Malljitk!) 

Midőn arról akarok szólani, hogy a 
koronázási hitlevél elkészítésére kiküldött orszá
gos választmány jelentése, és az annak kapcsában 
ide terjesztett miniszterelnöki nyilatkozat folytán 
mit legyünk teendők, nem tartanám czélszeríínek, 
hogy azon álláspontra álljak, melyet 1861-ben a 
lemondási okmányokkal szemben elvrokonaimmal 
együtt elfoglaltam. A kérdés akkor megvitattatott. 
az országgyűlés határozott; és valóban, ha czél-
szerűnek tartanám is, hiu kísérlet volna tőlem, 
oda törekedni, hogy a t. ház többsége megváltoz
tassa, még pedig az elvrokonaim által akkor ki
fejtett nézetekhez közelebb vigye azt, mi 1861-ben 
megállapittatott. En tehát ezen kérdésnél egyene
sen az 1861-ki fölíratok alapjára állok, és oda 
irányzóm törekvésemetjiogy mindazon biztosítéko
kat megszerezzük hazánk közjogának, melyeknek 
megszerzését az 1861-ki feliratok szükségesnek 

! tartották. 
Az 1861. évi első felirat, midőn elismerte, 

hogy a trónlemondás tettleg és visszavonhatla-
nul megtörtént, egyszersmind nyilvánította azt, 

| hogy a lemondási okmány a magyar közjog szeru-
' pontjából forma tekintetében hiányos. Tiltakozót 

29* 



228 CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 1. 1867.) 

az 1848 deczember 2-kai lemondás átalánosságá-
ból vonható azon következtetés ellen, mintha Ma
gyarország az osztrák császári koronának pro
vinciája volna; fölkérte ő felségét, hogy eszkö
zöljön ki mind V. Ferdinánd ő felségétől, mind 
Ferencz Károly 6' fönségétől utólag legalább 
Magyarországhoz egyenesen intézendő lemondási 
okiratokat; és kimondotta, hogy ezen okiratokat 
törvénybe kívánja igtatni azért, hogy jogaink 
jövőre való biztosítására nézve tett ünnepélyes 
óvásunknak és az ország utólagos hozzájárulásá
nak magában a törvényben is nyoma legyen. 
Ezen első föliratra következett az 1861 július 
21-én kelt kegy. kir. leirat, mely az ország kérel
mének teljesítését nem csak megtagadta, de azt 
megrovólag vissza is utasította, és az által, hogy 
kimondotta, hogy Magyarország az osztrák csá
szárság alatt egyesült királyságok között foglalta
tik, nyilvánvalóvá tette, hogy valóban itt nem 
pusztán formahiba van, hanem az akkori hatalom 
részéről nem más czéloztatik, mint ezen kérdésnél 
is kifejezni azt, hogy Magyarország nem egyéb, 
mint osztrák provincia. Ezen leirat után az or
szággyűlés nem tehetett egyebet, mint a mit máso
dik föliratában tett, hogy t. i. ezen törekvés ellen 
tiltakozván, ragaszkodott azokhoz, miket első föl
iratában kimondott volt. E második föliratra azon
ban, miként tudjuk, válasz nem érkezett a leg-
ujabbi napokig ; és azon stádiumban volt a dolog 
egészen addig, míg a miniszterelnök urnák jelen
leg előttünk fekvő nyilatkozata nem történt. 

E nyilatkozatot, azt hiszem, a parlamentális 
rendszerből kifolyólag, nem tévedek, ha olyannak 
tekintem, melyhez már a fejedelem beleegyezése 
is járult {Helyes! Ügy van!); ezt tehát úgy lehet és 
á g y kell tekintenünk, mint a második föliratnak 
a lemondásokra vonatkozó pontjára érkezett vá
laszt. {Helyeslés.) Ezen miniszteri nyilatkozat elis
meri, hogy a lemondási okmányokban formahiány 
van, de ezen formahiány pótolására — és ebben 
tér el az 1861-dikí országgyűlés föliratától — nem 
azon utat ajánlja, hogy ezen lemondások utólag 
bár, de egyenesen küldessenek meg Magyarország
nak, hanem azt ajánlja, hogy beczikkelyeztetvén 
ezen lemondások, ezen törvényczikkelyben fejezze 
ki Magyarország óvását minden ebből folyható 
következtetések ellen, és tartsa fen egyszersmind 
jogát ahhoz, hogy jövőben „a lemondások Magyar
országnak külön értesítése és befolyása mellett 
történjenek. 

Azt hiszem, senki előtt sem szükséges bőveb
ben fejtegetnem, mennyire eltér és mikben tér el 
ezen miszterelnöki nyilatkozat az 1861-iki leirat
tól. A helyzet ezen megváltozásában ragaszkodom 
én most is ahhoz, hogy tegyük meg országunk 
jogainak biztosítása tekintetéből mind azt, mit az 

1861-ki fölirat szükségesnek talált; de nem ra
gaszkodom ahhoz, kogy ezen biztosítást épen és 
kizárólag ugyanazon úton keressük. 

Az tehát a kérdés szerintem, lehet-e legalább 
ugyanannyi biztosítékot szerezni az országnak, 
ha egyben vagy másban — és jelesen abban, a 
miben a miszteri nyilatkozat eltér — eltérünk 
1861-ki föliratunktól? 

Én, t. ház, erre vonatkozólag azon meggyő- . 
ződésben vagyok, hogy ezen biztosítékokat bizo
nyos föltételek mellett meg lehet szerezni, jelesen, 
ha elhatározza a t. ház, hogy azonnal egy tör
vényjavaslat készíttessék, mely legalább is a ko
ronázási hitlevéllel együtt az országgyűlés elé ter
jesztessék, a törvényhozás minden tényezője által 
elfogadtassák még koronázás előtt, hogy azt koro
názás után rögtön szentesíteni lehessen; lehet úgy, 
ha ezen igy alkotandó törvényben a következők 
nyilvánosan lesznek kifejezve. (Fülkiáltások: 
Halljuk!) 

Elsőben is, ha tisztán és nyíltan ki fogja ezen 
törvény mondani, hogy ő felsége maga is elis
merte, miszerint a trónlemondásnak oly módon 
kellett volna történnie, miként ezt az 1861-ki föl
irat kijelölte, és hogy az országgyűlés csak akkor, 
miután ő fölsége ezen nyilatkozatával megnyug
tatta az iránt, hogy maga sem ragaszkodik többé 
az 1861-ki leirat azon pontjához, mely Magyar
országot tisztán Ausztria provinciájaként akarta 
föltüntetni, egyezett belé, hogy a lemondási ok
mányok utólagos megküldése mellőztessék. 

Másodszor, ha tisztán és világosan kifejezte
tik, hogy az országgyűlés óvást tesz az ellen, hogy 
ezen eseményből jövőre nézve bárminemű követ
keztetés vonassák. 

Harmadszor, ha meghatároztatik, mi módon 
kelljen jövendőben a trónlemondásoknak Magyar
országnak nem csak külön, de egyszersmind elő
leges értesítése utján és befolyásával törtónniök. 
(Helyeslés.) 

Azthiszem,t.ház, oly törvény, mely e három 
igényünknek eleget tesz, minden aggodalmainkat 
elenyésztetheti: mert két első pontja elenyészteti 
azon méltó aggodalmakat, melyeket a múltra néz
ve táplálhattunk; harmadik pontja által pedig 
az ország azon joga , mely alkotmányunkból 
folyólag létezett ugyan mindig, de mely egyes 
tiszta törvénybe foglalva nem volt, ily félremagya-
rázhatlan alakban maradand hátra az utókorra. 

Ezen föltételekből indulva tehát ki, és termé
szetesen föntartva magamnak, hogy ezen törvény
javaslat szerkezetéhez a most kifejtett szempon
tokból hozzá szólhassak, és a szerint, a mint ezeknek 
megfelel, vagy meg nem felel, azt magamévá 
tehessem, vagy megtámadhassam: részemről 
kész vagyok belenyugodni abba, hogy a t. ház 
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méltóztassék elhatározni, hogy a trónlemondások 
kérdésében törvényjavaslat készíttessék, a koroná
zási hitlevéllel együtt a háznak beadassók, shogy a 
törvényhozás minden tényezője által elfogadtat
ván, azonnal a koronázás után szentesiítethessék. 
Belenyugszom abba is, sőt leghelyesebbnek találom, 
hogy e törvényjavaslat elkészítése a koronázási 
hitlevél szerkesztésével megbízott küldöttségre 
bizassék. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: Tisztelt ház! Azokat, 
miket előttem szóló érdemes képviselő úr, jelesen 
a miniszteri előterjesztésre nézve, mondani méltóz
tatott, én is mondandó valék; és minthogy magá
ból a magyarázatból, melyet előttem szóló képvi
selő úr a miniszteri előterjesztésnek tulajdonít, 
más következtetéseket logikailag húzni nem is le
het, mint melyeket kivont ő, azokat is pártolom ; és 
fentartom magamnak, hogy az ily módon alko
tandó törvényhez annak idejében hozzá szólhassak; 
és azt hiszem, hogy ezt magok részéről azok is, 
kik az én véleményem mellett vannak, magok ré
szére is fentartani óhajtják. 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház! „Az ország 
politikai jogainak csorbítása mindig igazságtalan 
és mindig fájdalmas érzéseket és elégületlenséget 
szül." Ez alkotmányos elveket vallotta magáévá 
önmaga az 1861-dik országgyűlés első fölirata ál
tal, és ennek következtében szintén alkotmányos 
politikai elvévé vallotta az 1861-ki országgyűlés a 
koronázási lemondásokra nézve, hogy ezen lemon
dások külön és a magyar országgyűléssel közlen
dők. Ezen politikai jogoknak most a miniszteri elő
terjesztéssel ellentétes nem követése által ugyan
azon jog csorbítását látván, mint a mely jog csor
bítására önmaga az 1861-ki országgyűlés mondot
ta ki, hogy az igazságtalanság és fájdalmas érzé
seket és elégületlenséget szül; miután én ezeket 
felkölteni nem akarom: azért is kötelességem elle
nezni a miniszteri előterjesztést. Kötelességem elle
nezni továbbá az előterjesztést azon oknál fogva is, 
mert mindenki tudhatja, hogy az egész hazában az 
alkotmány helyreállitása alatt önálló független 
alkotmányunk teljes helyreállítását várhattuk; 
mindenki tudhatja, hogy minél tovább, annál is in
kább meggyőződhetünk a felől, hogy ha valaha, 
most távolabb állunk ezen óhajtásunk teljesítésé
től; és senkisem tagadhatja azt, hogy minél to
vább meggyőződéssé válik e tudat hazánkban, any-
nyival fájdalmasabb érzéseket fog az alkotmány 
helyreállításába vetett remény megcsalatása okoz
n i ; senki sem tagadhatja, hogy a kiegyezés csak 
ugy lehet áldáshozó és üdvös e hazára, ha mind
nyájunk édes anyjának, e hazának szellemi jogai 
meg nem csonkittatnak, de védetnek,és anyagi jóllé
tünk nem túlterheléssé válik, de könnyittetik. 

Midőn indokolásaim ezen megfontolásába bo

csátkoztam, önmagamhoz kellé azon kérdést intéz
nem, vajon a magát magyar királyinak nevező 
felelős minisztérium — mely önmegnevezése ál
tal lehetlen meg nem győződnöm arról, hogy remé
nyeim megcsalatva, fájdalom se névleg, se 
tényleg az 1848. 3-dik t. czikkben névvel és hatás
körrel megrendelt minisztériumot nem üdvözölhe
tem — azon kérdést kellett tenni önmagamhoz, 
vajon ezen minisztérium mikor fogja látni, hogy 
jó lesz már, ideje lesz már határt szabni szerintem 
a jogföladásoknak, lehet, hogy a ház többsége 
szerint a kiegyezkedés megkoronázásának tekinte
téből az alkotmány teljes helyreállitása végett úgy
nevezett alkotmányfejlesztésnek ? Én legalább ugy 
vagyok meggyőződve, t. képviselőház, hogy mind 
a nemzet, mind önmaga a királyi szék, mind a 
kormány érdekében van az, tudatni a nemzettel és 
a képviselőházzal is, mikor fognak már az áldoza
tok, melyek ezen képviselőháztól követeltetnek, 
megszűnni. 

Én tehát kénytelen vagyok a miniszteri elő
terjesztés ellen nyilatkozni azért is, mert tökélete
sen ellentétben találom a 61-diki országgyűlés föl
iratának elveivel, és koránsem látom azon módot, 
melyet ő ezen elvnek biztosítására czélszerünek 
lát elegendőnek. És így kénytelen vagyok egyút
tal Debreezen városa előttem szólott érdemes kép
viselőjének véleményére is nyilvánítani, hogy azon 
esetben, ha, a mint tudom, véleményem kisebbség
ben lesz . . .(Zaj. Derültség.)Igen,tVL&om.Mondom, 
hogy azon esetben szívesen hozzájárulok az ő in
dítványának támogatásához ; de most egyelőre 
kénytelen vagyok a miniszteri előterjesztésre ki
mutatni tehetségem szerint azt, hogy azt a 6 L-diki 
elvekkel ellenkezőnek találom. 

Azt javasolja ugyanis a t. minisztérium, hogy 
azon lemondások, az akkori 48-dlki decz. 2-ai le
mondások törvénybe igtattassanak. Ugyan kérem, 
mikép igtathatnának azok törvénybe magamagá
val ellenmondás nélkül, ha csak előre el nem ha
tározná most a képviselőház, hogy azon az osztrák 
császári koronáról történt lemondásba bele volt értve 

I a Magyarország koronájáról való lemondás is? 
j Ezen határozathozatal előtt ugyan miként lehetne 

törvénybe czikkelyezni azon lemondást,a mely csak 
az osztrák császári koronáról szólván, a 61-diki föl
irat világosan kimondott azon elvével, hogy abban 

| Magyarország koronájáról való lemondás nem 
! értethetik, ellenkezésben van? 

En tehát ellentételt látván és ellenkezést a mi
niszteri előterjesztés és 61-diki elvek között, kény
telen valék azt megtámadni, azért is, mert a királyi 
székről lemondáshoz való hozzájárulást a nemzet 

I egyik legfönségesebb jogai gyakorlatának tartom, 
és szükségesnek tartom, hogy az a nemzet által tör
ténjék. Nem kegyelem ez, hanem törvények által 



230 CXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jtmius 1. 1867.) 

biztosított jog, az 1723-diki, 1790-diki t. ez. által 
biztosított azon jog, melynél fogva Magyarország 
nem úgy adta át királyi székét, hogy fejedelmeinek 
kedve, szeszélye, ha ugy tetszik, dacza szerint vál
toztassanak meg Magyarország törvényei, de ugy, 
hogy azon királyok kötelessége megtartani az or
szág törvényeit. E jogot, a nemzet legfönségesebb 
jogát könnyedén átadni igy, mint kívántatik, nem 
lehet azért sem, mert ez egy legveszélyesebb előz
mény volna a megkoronázandó királyoknak, kik 
már mindig hivatkozhatnának ez előzményre. És 
— ne adja az ég — de valószínűleg megtörténné
nek erre a hivatkozások mindaddig, míg a legcse
kélyebb gát is, mely még törvényeinkben netalán 
a végrehajtó hatalomnak netáni lehető túlcsapon-
gásai ellen foglaltatnék, megsemmisíttetni nem 
fogna. 

Mindezen okoknál fogva pártolom Halász Bol
dizsár képviselőtársam azon indítványát, melyet én 
bátorkodom határozatként a t. ház előtt fölolvasni: 
„A minisztérium oda utasittatik, hogy a 61-ki föl
iratokban kifejtett alkotmányos jogok biztositása 
tekintetéből, az ott kijelölt lemondásokat Magyar
országra nézve külön-külön kieszközölvén, azokat 
a magyar országgyűlés, utólag bár, de tárgyal
hassa , törvénybe igtatliassa, s ekként az ország 
utólagos hozzájárulását kifejthesse." 

Midőn e határozatot a t. ház bölcs belátása 
szerinti elintézés végett be fogom nyújtani, bere
kesztem véleményemet és indokolásomat azzal, 
hogy óhajtom, vajha alkotmányunk teljes vissza
állításához vezérelje ajelen országgyűlés többsége 
a hazát. De kénytelen valék e tárgyban is követ
kezetesen a minisztérium előterjesztésének ellene 
szavazni, mert én azon hajóban, melybe hazám 
leglényegesebb jogait be csomagoltatni látom, nem 
evezhetek. Az én hitemként e hajó viharnak van 
kitéve, és ha látom is azon az 1848-ki törvények
kel körülsánczolt alkotmányunknak rongyait vi
torlaként fityegni; de látom azt is, hogy senki sem 
biztosithat engem arról, hogy e hajó, mint óhajtom, 
hazánk alkotmányos révpartjához vezessen. S mi
után félek, hogy igen is elvezetheti azt a vihar — 
akarata ellenére is, árbocza letörve, gépezete is törve 
lévén — az absolutismus révpartjára: azért én 
szigorúan ragaszkodom most is létező alkotmányos 
törvényeink minden betűje- és szelleméhez; s kény
telen vagyok nyilvánítani •— ha se az én vélemé
nyem, seDebreczen városa előttem szólt képviselő
jének véleménye, a melyet a legszelídebb módon 
sem lehet megtámadni az alkotmány tekintetéből, 
el nem fogadtatnék — hogy e ház többsége any-
nyival inkább tesz engem azon helyzetbe, hogy a 
koronázáshoz megkívántató törvényes lépések hiá
nyában a koronázást sem fogom törvényesnek tart

hatni. (Nevetés a jobb oldalon. Zaj. Helyeslés a szélső 
balon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Nincs par
lament a világon, de még oi-szággyülés sincs, mely 
az uralkodó kormányával szemben magának az 
uralkodónak jogait védelmezze. Erre kárhoztatva 
csak a magyar országgyűlés van. (Mozgás a kö
zépen. Fölkiáltások: Ohó!!) Arra még kevésbbé van 
példa, hogy egy országgyűlésnek bal oldala, hogy 
épen szélső bal töredéke a kormánypárt ellen vélte 
az uralkodói jogokat. (Derültség akÖzépen. Zaj.)Íi& 
e rendkívüli szerepre van kényszerítve a magyar 
országgyűlés bal oldala. 

Nem számolom el, hogy ezen országgyűlés 
mennyit áldozott föl a magyar király jogaiból az 
osztrák császár részére (Derültség a középen); csak 
azt említem meg, hogy ma már, miután az ország
gyűlés elhatározta, hogy a magyar hadsereg az 
osztrák hadsereg kiegészítő része, hogy a magyar 
király kormánya és a magyar országgyűlés Ma
gyarország adójának, jövedelmének csak igen je
lentéktelen része fölött rendelkezhetik, egyszer
smind azt is elhatározta az országgyűlés, hogy 
a magyar királynak katonája nincs, pénze pedig 
igen kevés van , csak is a mi saját háztartásaik 
megkívántatik, mondom, midőn elhatározta a tisz
telt ház , hogy a magyar kormány és a magyar 
országgyűlés ezen fontos dolgokhoz alig szólhas
son : akkor rendkívüli jogait föladta nem csak az 
országnak, hanem a magyar királynak is. 

Most ismét, és pedig kiválólag a magyar ki
rály egy jogának feladásáról van kérdés: arról 
van itt kérdés, hogy a most megkoronázandó ma
gyar király után következő egy másik osztrák 
császár azon lépést tehesse meg, melyet most meg
tett az osztrák császár, hogy a magyar királyi ko
ronát ismét minden törvénves lemondás s törve-
nyes örökösödési jog nélkül megszerezhesse a ma
ga részére. Ha ily előző' esetekre szolgáltat alkal-

i mat a magyar országgyűlés, valóban nem védel
mezte a magyar király jogait. Mert nagyon saj
nos dolog volna az, ha örökösödési monarchiában 
az országgyűlés belenyugvásával lehetne megza
varni a trónöröklési sorozatot, egymás utáni kö
vetkezést, ha, mondom , az országgyűlés bele
nyugvásával, szabályszerű törvényes lemondás nél
kül ülhetne a családnak egy másik tagja a törvény 
és vér szerinti örökös helyett az ország királyi szé
kébe. Itt pedig, a miniszteri vélemény szerint, 
csakugyan ez történnék. Ez megcsonkítja az ural
kodó család jogát, de megcsonkítja különösen a 
vér szerint következő trónörökös jogát. 

Én, midőn erre figyelmeztetni akartam a t. 
házat, kötelességet teljesítettem, oly kötelességet, 
mely politikai állásomhoz mérten nem lenne hiva-

i tásom ; de tettem azért, mert miként Deák Ferenez 
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igen tisztelt képviselő társunk egy szép napon, 
— azon szép napon, mikor a 61-iki országgyűlés 
emlékalbumát átadta neki egy nagy számú kül
döttség, és mostani miniszter Eötvös József b. ur 
tisztelő szónoklatával adta át — akkor Deák Fe-
rencz képviselő társunk azt adta válaszúi, hogy 
„midőn az alkotmányt védjük, a király jogát is 
védjük,0 én most azt mondom, hogy midőn a ki
rály jogát védem , az alkotmányt is védem. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

T. ház! És most gyakorlatilag tekintve a 
kérdés érdemét: igaza van Halász Boldizsár ba
rátomnak, midőn azt mondja, hogy vagy nem 
akarják kieszközölni a lemondást, vagy nem 
lehető annak kieszközlése. Ha nem akarják: ak
kor talán a tisztelt jobb oldal sem fogadná el e 
megtagadást; ha pedig nem lehet kieszközölni: 
kérdés, mi e lehetlenség oka? V. Ferdinánd ki
rály betegsége talán ? Mert mást nem akarok 
föltenni. Vajon akadályozná-e azt valami, hogy 
épen ezen betegség az inaugurale diplomában 
megemlittessék ? hogy t. i. e miatt lehetetlen a 
törvényes lemondást kieszközölni ? Én ebben épen 
nem látok sértőt; Ferenez Károly ő fönségétől pe-

• dig tán kieszközölhető a lemondás ; és ha ez is le
hetetlen volna, ezt is constatálni kell a koronázási 
hitlevélben. 

A mi azt illeti, hogy jövőre nézve törvény 
által tartassák fön a j o g : elismerem, hogy szép biz
tosíték lesz ez a jövőre, igaza van ebben Tisza Kál
mán tisztelt képviselő társamnak; de azon törvény 
már oly külön álló valami, mi nem tartozik köz
vetlenül a koronázási hitlevélbe, pedig ezen kér
désnek egyedül a hitlevélben van helye, ennek 
nem lehet külön törvénybe foglaltatnia, mert ez 
olyan alapföltétel, melyet a hitlevél nem nélkü
lözhet, a mi nélkül koronázás nem is lehet. De 
bárminemű biztosítékot akar eszközölni a t. ház. 
annak okvetlenül a hitlevélbe kell befoglaltatnia. 
Ezt azon királynak, ki meg akar koronáztatni, a 
hitlevélben kell elfogadnia, és ez oly szükséges, 
hogy utólagos törvény soha sem fogja azon fon
tosságot pótolhatni, mi az által eléretik, ha ez a 
koronázási hitlevélben foglaltatik. 

Itt is azt mondhatnák nekem: különösnek 
tetszik, hogy épen én akarom megkönnyíteni a 
koronázás megtörténtét, hogy épen én akarom 
a szabálytalanságot elhárítani. Ebben azonban 
nincs semmi különös: mert én — mint már előbb 
mondám — lépésről lépésre védelmezem az al
kotmány utolsó részleteit, és épen erre kérem föl a 
tisztelt házat is. 

Én nem látom okát, miért ne lehetne a Ma
darász képviselő társunk által előterjesztett határo
zatot elfogadni ? miért ne lehetne egyenesen kife
jezni azt, hogy V, Ferdinánd király betegsége nem 

engedi meg részéről a törvényes lemondás eszközlé
sét? miért ne lehetne kifejezni azt is, hogy Fe
renez Károly ő fönsége részéről utólag pótoltatik 
a lemondás, természetesen egyedül Magyarországra 
és tartományaira vonatkozva, az osztrák császárság 
tói elkülönítve, mint a törvény kívánja ? És midőn 
okát nem látom, hogy miért kelljen ezen határozati 
javaslat elfogadását megtagadni, ha az mégis meg
tagadtatik: akkor fájdalom — a mit előbb bátor 
voltam kétségbe venni — csakugyan keserű való
ság Deák Ferenez képviselő urnák marcz. 28-án 
tett azon kifejezése, hogy nekünk ugy kell módo
sítanunk alkotmányunkat, ugy kell létrehoznunk 
a kiegyezést, hogy abba ő felsége is bele egyez
zék, hogy nekünk nem lehet itt mást csinálnunk, 
mint a mi tőlünk követeltetik. De ha ez való, ak
kor nagyon szomorúnak találom az országgyűlés 
szerepét. 

Pulszky Ferenez: T. képviselőház! A 
kérdés nézetem szerint a következőkben fekszik. 
Midőn a választmány, mely a hitlevél kidolgozá
sával megbízatott, hozzá akart kezdeni munkájá
hoz, a bevezetésben mindjárt megakadt, mert ott 
említést kell tenni a lemondásról, meg kell mon
dani . miért készíttetik most uj hitlevél, holott 
azon fejedelem, kit utoljára megkoronáztunk 1830-
ban, még él : tehát a lemondásról szólani kel
lett. A lemondásra nézve pedig meg voltak kötve ke
zeink, mert ott volt az 1861-diki határozat, ott volt 
a kegy. kir. leirat, mely azon aggodalmakat, me
lyek fenállottak, még súlyosbította, és ott volt a 
második fölirat. Nagyon természetes tehát, hogy a 
választmány megakadt munkálatában, mert nincs 
fölhatalmazva arra, hogy az országgyűlés határo
zatát megváltoztassa. E szerint tehát közölte a ne
hézségeket a minisztériummal; a minisztérium 
nyilatkozatot adott, s a választmány a nélkül, hogy 
a maga véleményét akár jobbra, akár balra kifej
tette volna, fölterjesztette ezt oda, ahova tartozott: 

"a házhoz. Határozzon arról a ház : vajon föntart-
ja-e és megmarad-e a 61-diki föliratnál, vagy pe
dig azt hiszi-e, hogy most megváltoztak a körül
mények, és mást lehet határozni. 

Nézetem szerint megváltoztak a körülmények : 
í mert — épen ugy mint Tisza Kálmán tisztelt tag-
! társunk mondotta — a miniszteri rendszer következ

tében, ugy hiszem, ezentúl vége van a rése rí pt uniók
nak ; ő felsége akaratát kimondja miniszterei által; 
tehát a mit a miniszter jelent, az előttem tökéletesen 
reseriptum erejével bir. Ez tökéletesen megváltoz
tatja az állást, mert mig az 1861-diki reseriptum 
nem látott semmi törvénytelenséget, semmi forma
hibát a lemondásban, most a formahibákat elis
meri, sőt rááll arra is, hogy törvény alkottassék, 
melyben az ország jogai különösen föntartassanak, 
melyben különösen az is föntartassék, hogy jövő-
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ben semmi lemondás ne történhessék az ország be
folyása nélkül. 

E szerint azt hiszem most, a kérdés az volna, 
és indítványba hozom részemről, hogy a ház 
nyilatkoztassa ki hogy meg vaD elégedve ezen 
miniszteri kijelentéssel, és ennek folytán meg
bízza a választmányt, folytassa munkálatát a hit
levélre nézve, és hozzon indítványba egy tör
vényjavaslatot , mely az ország jogait biztosítsa. 
Ennyit és nem többet. {Helyeslés a középen.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház ! Épen nem csodálkozom, hogy némely kép
viselő' urak részéről ez alkalommal is fölhozattak 
azok, miket e háznak már többször volt alkal
ma hallania, t. i. a jogföladás, az alkotmányföl
adásának örökös szemrehányásai. Azt hiszem, t. ház, 
hogy a kormány és az országgyűlés többsége egy
aránt elmondhatják azt, hogy multjok és egész 
politikai pályájok e szemrehányásnak nem ad elég 
fontosságot, hogy azt még csak visszautasítani is 
kellene. (Élénk helyeslés.) Ha az, hogy mi Európa 
egyik legszabadabbelvü alkotmányát visszaál-
litani segítettük ; ha az, hogy azon összeütközése
ket, melyeket az 1848-ban kifejlesztett ősi alkot
mány még magában tartalmazhatott, a birodalom 
egyéb érdekeivel saját jogunk minden csorbítása 
nélkül összeegyeztetnünk sikerült — nem a kor
mányt értem itt, de azt, kinek ebben legfőbb ér
deme van, és vele együtt a többséget, mely őt 
meggyőződése szerint követte — ; ha mindez bűn
nek neveztetik a t. képviselő urak által: ugy ezen 
bűnért a jelen- és az utókor előtt szívesen vállaljuk 
el a felelősséget. (Elénk, hosszas helyeslés a középen.) 
Nem is azért szólaltam föl, hogy ezen vádakat 
visszautasítsam, vagy mintha attól tartanék, hogy 
a nemzet azoknak alaposságát el fogja hinni. A 
nemzet sokkal inkább érti saját érdekeit, s mi bát
ran számithatunk a legközelebbi korra, mely mér
legbe fogja vetni azt, hogy az életbe lépendő jogok 
a papíron és a t. urak képzelődésében létező esz
mékhez mily arányban állanak. [Élénk helyeslés a 
középen.) Én ezen Ítélettől nem félek, és nem is azért 
szólalok föl, mintha attól tartanék, hogy a nemzet 
e vádakat elhiszi, hanem fölszólalok azért, mert 
attól tartok, hogy ama képviselő urak addig ismét
lik azokat, mig végre magok is elhiszik. {Elénk de
rültség a középen.) 

Áttérek már most magára a tárgy érdemére. 
Azt hiszem, a kérdés igen egyszerű. A kor

mány maga részéről őszintén és minden habozás 
nélkül elismerte, hogy igenis, vannak formahiá
nyok, és ép oly őszinteséggel kijelölte ezen hiá
nyok pótlásának útját; és ebben, ugy hiszem, nem 
tévedett. Elismerem, hogy az általunk ajánlott ut 
attól, mely az 1861-ki feliratokban kijelöltetik, el

tér; de azt hiszem, hogy jobbat javasoltunk, mint 
a mit az 1861-diki országgyűlés az akkori 
körülményekhez képest javasolhatott. Sokkal több 
erő rejlik ugyanis abban, ha egy oly törvény al-
kottatik, melyben: először kimondatik az, hogy 
azon körülményből, mely szerint Magyarország a 
lemondási oklevélben külön megemlítve nem volt, 
Magyarország jogára nézve semmi következtetés 
nem vonathatik; másodszor, ha az ország magát 
jövendőre az iránt is biztosítja, hogy minden elő
forduló hasonló esetben csak az ország hozzájáru
lásával, tudtával. Magyarországnak külön megneve
zésével és belefoglalásával történhetik intézkedés. 
Azt hiszem, sokkal több, sokkal nagyobb biztosí
tékot nyújt az, ha ő felsége ily módon szerkesz
tendő törvényt szentesitend, mint nyújthatna bár
mely utólagos okmány, melynek oly formában 
létesítése, mint azt törvénykönyveink megkiván-
nák, jelenleg a gyakorlati lehetetlenségek közé 
tartozik. A kormánynak tehát e tekintetben semmi 
egyéb szándéka nincs és nem is lehetett, mint az 
ország jogait a legbiztosabb módon megvédeni; s 
így a kérdés egyszerűen az : méltóztatik-e a t. ház, 
mint előttem mondatott, a kormány abbeli nézetét 
elfogadni, hogy törvény alkottassák, melyben a 
nemzet joga a múltra biztosítva, a jövőre nézve pe
dig kikötve legyen az, hogy minden hasonló eset
ben csak a nemzet hozzájárulásával lehessen érvé
nyesen intézkedni ? elfogadja-e továbbá a t. ház 
azt, hogy ezen törvény szerkesztésével azon bizott
ság bizassék meg, mely a koronázási hitlevél ki
dolgozásával lett megbízva ? Ha a t. ház e kérdé
sekre igenlőleg felel, és a bizottság e tárgybeli 
javaslatát a ház elé terjesztendi: csak akkor lesz 
idején a többi szükséges lépést elhatározni. 

Ez nézetem szerint a dolog állása, s ezt aján
lom a t. ház figyelmébe. (Elénk helyeslés a középen.) 

K e g l e v i c h B é l a gr. : Én részemről igen rö
viden óhajtok a tárgyhoz szólani, és csak annyiban 
foglalom össze mondandóimat, hogy mindazokat, 
a miket Tisza Kálmán képviselőtársunk e tárgyra 
vonatkozólag elmondott, helyeslem. Én ezúttal ab
ban is megnyugszom, abban is osztozom előttem 
szólott miniszterelnök úrral, hogy mind azon in
dokok, melyeket előttem szólott több képviselő
társaim fölhoztak, tán épen nem ezen tárgy meg
világításához tartoznak. De megengedjen a t. mi
niszterelnök ur, és a többség, mely tán e házban 
ugyanazon nézetben van, hogy igen röviden ezen 
megjegyzést tegyem : osztozván vele azon meg
győződésben, hogy a történelemnek lesz fentartva 
ezen politika fölött ítélni, (Fölkiáltások a középen : 
Bizunk benne!) hogy ugy magam, mint azok ré
széről, kik talán velem egy véleményben vannak, 
és az egész nemzet nevében. . . (Fölkiáltások jobbról 
és középen : Ohó! EUenmondások.) 
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E l n ö k (csenget): Hallgassuk ki a képviselő 
urat. hisz még nem tudjuk, ndtakar mondani. (Zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Bocsánatot kérek, sok
szor volt arról szó már, hogy egyik, vagy másik 
képviselő azt mondotta, hogy : „Én ezt vagy azt 
a várost, vagy választó kerületet, képviselem,u s 
maga Deák Ferencz ur azt mondotta — a kire pedig 
itt nagyon szoktak hallgatni — hogy itt minden
ki az egész nemzetet képviseli. (Helyeslés a halon. 
Derültség a középen.^ 

A nagy nevetésre csak ezzel felelek! 
Ennélfogva újból kezdem. U g y magam, mint 

azok nevében, kik velem egy véleményben van
nak, s az egész nemzet nevében, mint annak képvi
selője, részemről határozottan tiltakozom az ellen, 
hogy annak helyességét elfogadjam, hogy valaki 
az országnak, habár papiron álló, de szent jogait 
oly könnyelműen emlitse föl. (Mozgás a középen.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház ! Én a tárgyhoz szó
lani nem akarok, mert elvrokonim bőven kifejtet
ték már saját véleményemet. Hanem a tisztelt mi
niszterelnök urnák egy mondására felelettel tarto
zom : a melyben t. i. azt emlité, hogy addig fog
jak jogföíadásnak nevezni, inig magunk is elhisz-
szük. E tekintetben ők sokkal előbb járnak, mert 
elhitték az alkotmány helyreállítását. 

E l n ö k : T. ház! Senki szólásra följegyezve 
nem lévén, elnökileg kijelentem, hogy az ed
digi nyilatkozatoknak értelme háromfelé ágazik: 
egyik, mely a miniszteri nyilatkozatban megnyug
vást talál és azt pártolván, annak értelmében ki
van törvényjavaslatot szerkesztetni; a másik szintén 
megnyugszik benne, de csak bizonyos föltételek I 
és magyarázatok mellett, melyek, ha az alkotandó 
törvényjavaslatban ben lesznek, azt pártolni, külön
ben ellenezni fogja ; a harmadik végre egyátalában | 
nem nyugszik meg a miniszteri előterjesztésben, ! 
és az 1861-dikiföliratokban kívánt és kijelölt utón j 
kivan haladni, és a szerint megnyugvást szerezni, j 
(Közbeszólások: A kérdés nem helyesen tétetett föl! J 
Zaj) A házszabályok szerint legelőször a napi- | 
renden levő előttünk fekvő tárgyra kell szavazni; 
vélekedésein szerint tehát a szavazás először arra 
történnék, megnyugszik-e a ház a miniszterelnök 
által beadott nyilatkozatban vagy nem ? 

B ó n i s S á m u e l : Vélekedésem szerint elnök 
ur nem tisztán fogta föl a tanácskozás eredményét. 
Én, a mint hallottam Tisza Kálmán Debreczen j 
városa képviselője kijelentését, azzal ő sem ellenke-
zik, hogy a miniszteri javaslat n}'ornán a múltra ! 
nézve óvás tétessék, a jövőre pedig a háznak joga 
töi'vénv által biztosittassék. Vélekedésem szerint ar-
ról, hogy ezen törvényjavaslat az ő kívánalmának 
megfelel-e, akkor lesz szó, mikor azon törvényja
vaslat előterjesztetik. (Helyeslé< a bal oldalon.) En te
hát tulajdonképen az ő nyilatkozatát ugy veszem, 
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mint olyant, mely akkorrareserválandó, midőn atör-
vényjavaslat előterjesztetik. (Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdéshez akarok 
szólani. Elsőben is, a mi saját indítvány ómat illeti, 
miután itt különböző nézetek merültek föl, szük
ségesnek tartottam, a házszabályok értelmében is, 
azt írásban is beadni, és épen minthogy ez által 
lehet megkülönböztetést tenni a különböző nézetek 
közt, kifejtettem ott a föltételeket, melyekkel ezen 
deputátiót megbizandónak tartom. Ismételve nem 
szándékom tehát fejtegetni azokat, ugy is csak a 
kérdéshez levén jogom szólani. A kérdés tehát ilv-
fűrmán lesz felteendő. Az igen tisztelt elnök ur 
azt mondotta, hogy mindenek előtt a napi renden 
levő tárgy fölött kell szavazni, azaz: elfogadja-e a 
ház a miniszterelnök nyilatkozatát, vagy nem ? 

E l n ö k (közbe szólva): Megnyugszik-e benne ? 
TiSZa K á l m á n : Én nem akarom mondani, 

mi lesz eredménye; de ha azt mondja a ház, hogy 
megnyugszik, még akkor semmit sem tett, mert 
azon nyilatkozatban nincs benne, hogy mit tegyen, 
hogy kit bizzon meg, vagy egj^átalában biz-e 
meg valakit e törvény alkatásával, vagy nem. 
Ha a miniszteri előterjesztésben megnyugszik, ea 
azt jelenti, hogy a miniszteri álláspontot helyesli a 
ház ; de a jövő teendőkre nézve semminemű intézke
dést nem tesz. Én így fogom föl a dolgot: a t. 
miniszterelnök ur részéről, ha jól emlékszem, de 
mindenesetre azon oldalról tétetett egy indítvány, 
hogy bizassék meg egyszerűen a koronázási hitle
vél elkészítésére kiküldött országos választmány 
azzal, hogy a lemondásokra vonatkozólag törvényt 
készitsen; ez szerintem az első kérdés. A második, 
a mit én indítványoztam, hogy bizassék meg ha-
sonlag ezen választmány, de ugy, hogy mondas
sák ki. hogy a törvénynek még a koronázás előtt 
a törvényhozás minden tényezője által el kell fo
gadtatnia, és jelöltessenek ki azon pontok, melye
ket ama törvénynek tartalmaznia kell és melyeket 
indítványomba foglaltam. A harmadik, mi itt in-
ditványoztatott, ha jól emlékszem, Halász képvi
selő társunk által, az, hogy a miniszteri előterjesz
tés és ezen egész jelentés vettessék el, és mondja 
ki a ház, hogy ragaszkodik mindazokhoz, miket 
1861-ben kifejezett. 

PulSZky Ferencz : T. ház ! Én is bátor vol
tam beadni formulázva indítványomat, és az igen 
kevésben különbözik attól, melyet Tisza Kálmán 
tagtársunk előterjesztett. Ha fölolvastatjuk mind 
a kettőt, azt hiszem, a kérdés igen egyszerűsítve 
lesz s nem lesz szükség e dolgot tovább tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k ; Ha méltóztatnak kívánni, a jegyző 
ur föl fogja olvasni az indítványokat. 

Ocsvay Ferencz jegyző (kezdi olvasni Pidsz-
ky Ferencz indítványát.) 
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Káro ly i Ede gr . : T. ház ! Tisza Kálmán in
dítványa előbb adatott be : a házszabályok tehát 
azt kívánják, hogy elébb az olvastassák föl. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Tisza Kálmán előbb adta be 
nditványát: azt kell előbb fölolvasni! (Zaj.) 

Csiky Sándor : Legelőbb Madarász József 
adta be indítványát : azt kell legelőször fölolvas
ni ! (Zaj.) 

E l n ö k : Madarász József képviselő ur adta 
be először indítványát : a házszabályok értelmé
ben tehát az fog először fölolvastatni. 

Károly i Ede gr. : írásbeli indítványt Ma
darász nem adott be. (Zaj.) 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa Madarász 
József indítványát): „Határozati javaslat. A minisz
térium utasittatik, hogy az 1861-ki föliratokban 
kifejtett alkotmányos jogok biztosítása tekinteté
ből, az ott megjelölt lemondásokat Magyarország
ra nézve külön-külön kieszközölje, hogy azokat a 
magyar országgyűlés, utólagosan bár,de tárgyalhas
sa, törvénybe igtathassa , s ekképen az ország 
utólagos hozzájárulását kifejezhesse. Beadja Ma
darász József Fehérmegye sárkereszturi választó 
kerületének követe." 

R á d a y Lász ló gr. j egyző (kezdi olvasni Ti
sza KáhAn indítványát): „Bizza meg a képviselő
ház a koronázási hitlevél készítésére kinevezett 
választmányt, készítsen azonnal törvényjavaslatot, 
mely még koronázás előtt a törvényhozás minden 
tényezői által elfogadtatván, koronázás után rög
tön hitelesíttessék, mely mondja k i : 1-ször . . .a 

Bocsánatot kérek, oly rósz az írás, hogy nem tu
dom olvasni. 

Tisza Kálmán (átveszi az ivást és folytatja 
az olvasást): „1-ször, hogy ő felsége maga is beis
merte, hogy az V. Ferdinánd ő felsége és Ferencz 
Károly ő fensége lemondásának oly módon kel
lett volna történnie, a mint azt az 1861-dik évi 
föliratok mondották, hogy az országgyűlés csak, 
mert ezen nyilatkozat által megnyugtattatott arról, 
hogy ő felsége sem ragaszkodik az 1861-dik évi 
leirat azon elvéhez, mely szerint Magyarország az 
osztrák császárság tartománya lenne, állott el an
nak követelésétől , hogy az érintett lemondások 
utólagosan egyenesen Magyarországhoz intéztes
senek ; 2-szor mondja ki az országgyűlés óvását 
minden jövendőben e tényből húzható következ
tetés ellen; 3-szor határozza meg, hogy jövőben 
mi módon legyen a trónlemondás Magyarország
nak nem csak külön, de előleges értesítése és be
folyása mellett eszközlendő. Beadta június l-jén 
1867, Tisza Kálmán, Debreezen Péterfia-Gsapó-
utczakerületi képviselője/' 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Puhzky 
Ferencz indítványát): „Nyilatkoztassa ki a ház, hogy 
aminiszteri fölvilágosítást megnyugvással elfogadja, 

: s megbizza az országos választmányt, hogy ennek 
; értelmében egy részről a kir. hitlevelet elkészítse, 
; más részről oly törvényt hozzon javaslatba, mely a 
j miniszteri nyilatkozat értelmében az ország jogait 

megvédje. Pulszky Ferencz szentesvárosi képvi
selő. a (Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház határozhat, hogy melyik 
kérdésre akar előbb szavazni: a szabályok értel
mében azonban azt tartanám, hogy csakugyan 
arra kell előbb szavazni, hogy a ház az előttünk 
fekvő nyilatkozatban megnyugvást talál-e. és a 
kiküldött bizottságot a törvényjavaslat kidolgo
zására utasítja-e? Ha ez elfogadtatik, akkor a 
kérdés el van döntve; ha elesik, akkor Tisza 
Kálmán indítványa , mint az alapinditványhoz 
legközelebb álló jön a szabályok értelmében sza
vazás alá: ha az elfogadtatik, a kérdés ismét el 
van döntve: ha elesik, akkor Madarász képviselő 
indítványa jön szavazás alá. hogy t. i. a kérdés 
merőben elvettetik-e? Azonban méltóztassanak 
határozni: akarják-e, hogy a kérdéseket ily rend
ben tegyen föl? (Fölkiáltások: Az első kérdést!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Csak arra vagyok bá
tor figyelmeztetni, hogy ha csakugyan szavaznánk, 
és például a szavazásnak eredménye az lenne, hogy 
Pulszky képviselő úr indítványát tenné a ház ma
gáévá, valami kivihetetlent fogadna el: mert azon 
küldöttség országos küldöttség; ennélfogva mi azt 
magunktól nem utasíthatjuk , hanem határozatun
kat előbb a felsőházzal kell közölnünk. 

E l n ö k : Az egész ügy tárgyalása itt történt, 
itt kezdeményeztetett, s ha el lesz döntve, azután 
át fog küldetni a főrendekhez. Tehát a kérdést föl 
fogom tenni, hanem előbb méltóztassék jegyző úr 
Pulszky képviselő úr indítványát fölolvasni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a Pulszky 
Ferencz indítványai,) 

Madarász József: T. ház! A ház többsége 
határozni fog, szavaz-é vagy nem? de méltóztassék 
egyúttal figyelembe venni a házszabályok 32-dik 
szakaszát, mely azt rendeli, hogy ha bizonyos ja
vaslat dolgoztatik k i , a melyből törvény lesz — 
ezt pedig másnak nem vehetem , mint törvényja
vaslatnak — azt törvényjavaslatként kell benyúj
tani. Ha már most a koronázási hitlevelet föltevő 
bizottságba adják ki, magok jőnek ezen 32-dik sza-
kaszszal ellenkezésbe , miután minden törvényja
vaslatot, mely törvény alkotását czélozza, a házhoz 
előlegesen törvényjavaslatként kell beterjeszteni, 
és azt az osztályokhoz kell utasítani. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
32-dik szakasz erről nem is szól! 

Madarász József: De bizony szól, még pedig 
ekként: „Ha az indítvány czélja törvényt alkotni, 

j azt törvényjavaslatképen szerkesztve kell a beje-
I lentéskor benyújtani, s a törvényjavaslatok, ha a 
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ház tárgyalni kivánja, kinyomva szétosztatván a 
tagok között, minden esetben osztályülési és köz
ponti bizottmányi tárgyalásra utasitandók." Mond
hatná valaki, hogy rendkívüli esetekben bizottság
hoz is lehet utasítani; azonban én, ha ezen szakaszt 
megnézem, azt ezen bizottságokhoz útasithatónak 
csak is oly tárgyakban találom, melyekről törvény 
alkottatni nem czéloztatik. Én tehát önmaga a t, 
képviselőház bölcsesége és megbirálása alá kíván
tam ezt terjesztetni, nehogy a ház szabályaival el
lenkezésbe jó'jünk. 

P u l s z k y FerenCZ: Engedje meg a tisztelt 
ház, hogy a házszabályoknak 27-dik szakaszát föl
olvassam : „Ha a háznak ugy tetszik, az osztály
ülés elkerülésével egyenesen bizhat meg külön bi
zottságot valamely tárgy elkészítésével." 

GhjCZy K á l m á n : Én szintén csak a kér
déshez akarok szólani, és óhajtom fölvilágosítani 
azt, hogy törvényjavaslatokat is lehet előkészítés 
végett a 27-dik szakasz értelmében külön bizott
sághoz utasítani, mert a 27-dik szakasz összekötte
tésben van a szabályoknak 23-dik szakaszával, mely 
23-ik szakasz előadja, miként kell a törvényjavas
latokat az osztályokban és azután a központi bi
zottságban tárgyalni; és midőn ezen tárgyalás 
módját három vagy négy szakaszban előszámlálja, 
azután azt mondja, hogy ha a háznak úgy tetszik, 
az osztályülési tárgyalás elkerülésével egyenesen 
is bizhat meg külön bizottságot valamely tárgy 
előkészítésével. Nyilvános tehát, hogy törvényjavas
latok említtetvén az előző szakaszokban, a 27-dik 
szakasz azt foglalja magában, hogy törvényjavas
lat előkészítésével külön bizottság bizathaiik meg. 
Ha azután ezen bizottság be fogja adni ezen tör
vényjavaslatot , melyet készitett, akkor támadhat 
azon kérdés, vajon lesz-e az osztályülésnek helye 
vagy nem. Ezen kérdés tehát most idő előtti, és azt 
nem tárgyalhatjuk; hanem azt vélem, hogy külön 
bizottsághoz utasíttathatván a törvényjavaslatok 
előkészítése, utasíttathatok az országos választmány
hoz is. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Én is csak annyit akartam 
röviden mondani, a mit Grhyczy Kálmán mondott, 
és dilucidálni akartam azon példával, melyet ezen 
országgyűlés elénk szabott. Itt is küldöttünk kü
lön bizottságokat oly tárgyakra nézve, melyek tisz
tán törvényhozásra tartoznak. Ide tartozik a codi-
ficationális és a közösügyi bizottság. (Ugy van! 
Szavazzunk !) 

Elnök: E szerint, ugy látszik, a tisztelt ház 
többsége a beadott kérdésekre akar szavazni. Tehát 
Pulszky Ferencz indítványa mindenek előtt föl fog 
még egyszer olvastatni, melyre azután igennel vagy 
nemmel történik a szavazás. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Pulszky 
Ferencz indítványát). 

l E l n ö k : A kik Pulszky Ferencz indítványára 
igennel akarnak szavazni, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) Most azok, kik ellenvéleményben 
vannak, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A 
többség Pulszky Ferencz indítványát elfogadta. 

BÓniS S á m u e l : Elfogadván a többség Pulszky 
[ Ferencz képviselőnek indítványát, miszerint ezen 
i kérdésben azon bizottság, mely az inaugurale diplo-
i ma elkészítésével bízatott meg, törvényjavaslatot fog 
i készíteni, ehhez nem szólok; hanem fölszólítom a 
í házat, határozza el, hogy ezen törvényjavaslatot 
I azon bizottság egyszerre az inaugurale diplomával 
I terjeszsze a ház elé. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak Bónis képviselő úrnak 
I indítványát elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát kimon-
| dom a végzést, hogy egyszersmind az inaugurale 

diplomával fog ezen törvényjavaslat is a ház elé 
terjesztetni. (Fölkiáltások: A főrendekkel nem fog kö-

I zöltetni f) F o g ; de előbb a jegyzőkönyvet fogjuk 
I hitelesíttetni. 

A főrendektől üzenet érkezett: méltóztassék 
i bevezetni a jegyző urat. 

Rajner P á l főrend i j e g y z ő (a háznagy ál
tal bevezetve az elnöki szék elé áll) : Mélt. elnök, tisz
telt képviselőház S A magyar korona országai s ő 
felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fenforgó közös viszonyokra s azoknak kezelési 
módjára vonatkozó, a 991-dik szám alatt a tisztelt 
képviselőház által hozott és szokott módon a mélt. 
főrendekkel közölt törvényjavaslat tárgyában mai 

! napon a mélt. főrendek részéről hozott és hitelesi-
I tett határozatot van szerencsém tiszteletteljesen a 
i ház asztalára ezennel letenni. (Éljenzés.) 

Elnök: Most fölfüggesztem az ülést, mig a 
j jegyzőkönyv elkészül. (Negyedórai szünet múlva): 
| A mai jegyzőkönyv hitelesíttetni fog. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvét.) 

K á l l a y Odön: Csak azon észrevételem van, 
hogy épen a múlt napokban tartott tanácskozás 
alkalmával határoztuk el , hogy az indítványozók 

| nevei a jegyzőkönyvbe ne jőjenek. 
BÓniS S á m u e l : Nagy különbség van a kö

zött, mikor valaki Írásban adja be inditványát s 
mikor csak szóval teszi azt. Itt Madarász, Tisza és 
Pulszky Írásban adták be javaslataikat, s igy ne-
vöknek is be kell jönni. Én részemről csak szóval 
mondtam el, s azért nem vezettetik be nevem. 

Elnök: Ekként méltóztatnak elfogadni a jegy
zőkönyvet? (Helyeslés.) Tehát hitelesítettnek nyil-

| vánitom. Még ma Joannovics György jegyző át 
J fogja vinni a főrendeknek. 

Most méltóztassanak meghallgatni a méltósá-
j gos főrendek határozatát. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az átkül
dött határozatot.) 
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E l n ö k : Van szerencsém jelenteni a t. háznak, 
hogy a kérvényi bizottság tagjai fölkéretnek, hogy 
e hó 4-én a képviselőház háznagyi hivatalában meg
jelenni annál inkább szíveskedjenek, mert olyan 
tárgyak vannak, melyeket előzetesen kell tárgyalni. 

KacSkoViCS IgnáCZ: Három tag hiányzik a 
kérvényi bizottságból: Faúr, Miskolczy és Fáy, 
(Közbeszólások: Miskolczy ínég nem mondott le!) 

BÓniS S á m u e l : Erre nézve a legközelebbi 
ülést választás napjául ki lehetne tűzni. 

Kudl ik I s t v á n : A házszabályok szerint min
den hónapban meg kell ujitani a kérvénybizottság 
tagjait, s igy talán valamennyi tagra be kellene 
hozni. 

E l n ö k : Tehát a legközelebbi ülésre a kérvényi 
bizottság tagjaira méltóztassanak szavazati jegyei
ket behozni. 

Az ülés végződik d. u. 6 % órakor. 

CXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 3-dikán 

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

Tárgyai : Betiiutattatnak : Farkas Elek, Török Dániel, Gull József megbizó levele ; Peley Lajos és Herteíendy György 
lemondása a képviselőségről; szolnoki választók panasza Fehér Miklós választása ellen ; Magyar-Igen város kérvénye vásári jogok 
iránt; Nemes-Déd, Kisfalud, Szakácsi és Vid lakosaié a nemesi jogok megerősítése iránt; Hajnóczy Sámuelé hivatalába való vissza
helyezése iránt; a haszonsaenvi orvosegyleté a haszonszenvi gyógymód országos fölkarolása iránt; az esztergommegyei honvédegylété 
honvédek s hátrahagyottaik ellátása iránt; Gyéres városáé jogai visszaállítása iránt. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház ha táró 
zatát a trónról történt lemondások ügyében elfogadták. A koronázási hitlevél, esküminta s a lemondásokra vonatkozó törvenyjavaslat-
elöterjesztetik s napirendre tűzetik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: JEötvÖs József ; 
b., Festetics György grn Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az illés kezdődik d. e. 11 V, ora kor. 

Elnök: Áz illés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét Ocsvay Ferencz jegyző, a szólók neveit 
Csengery Imre jegyző ur fogja jegyezni. A múlt j 
ülés jegyzőkönyve hitelesítve levén, a beérkezett j 
irományokat fogom bemutatni. j 

Farkas Elek, Biharmegye ugrai választó ke- j 
rületének képviselője, Török Dániel. Károly-Fehér-
vár képviselője, Gull József, Segesvár város és 
kerület képviselője megbizó leveleiket beadták. 
Mind három az állandó igazoló bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Peley Lajos, Közép-Szolnokmegye zsibói vál. 
kerületének képviselője első alispánnak levén el
választva, képviselői állásáról lemond. Közép-Szol
nokmegye központi bizottsága uj választás elren
delése végett meg fog kerestetni. 

Herteíendy György, Zalamegye gróti kerü
letének képviselője hosszas betegeskedése miatt 
képviselői állásáról szintén lemond. Zalamegye 
központi bizottsága fölszólittatik uj választás esz
közlésére. 

Hevesmegye szolnoki választó kerületének 
több választója Fehér Miklós képviselői választását 

sérelmesnek panaszolván, az iránt vizsgálatot té
tetni és a választást megsemmisíttetni kéri. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Magyar-Igen királyhágóntuli mezőváros kö
zönsége a vásári jogok gyakorlatába visszahelyez-
tetését kéri eszközöltetni. 

Somogymegyébe kebelezett Nemes-Déd. Kis
falud, Szakácsi és Vid községek lakosai a még fen-
álló nemesi jogokat törvénybe igtatni és megerő
síttetni kérik. 

Hajnóczy Sámuel, Bácsmegyebeli Kiskér köz
ség evang. lelkésze, elmozdítását panaszolván, 
visszahelyeztetését kéri eszközöltetni. 

A hasonszenvi magyar orvosegylet elnöke 
Balogh Pál és az egylet titkára Szontagh Ábrahám 
az egylet nevében a hasonszenvi gyógymód orszá
gos intézkedés általi fölkarolását és előmozdítását 
kérik eszközöltetni. 

Az esztergommegyei volt honvédek egylete a 
létszám táblás kimutatásának beküldése mellett tag
jainak képesség szerint alkalmazását, a tehetetlenek 
és özvegyek nyugdíjaztatását és az árvák ellátását, 
kéri eszközöltetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

A roélt. főrendi ház jegyzője üzenetet hozott 
át a mélt. főrendek részéről. 

Apor Sándor b. főrendi jegyző (a ház-




