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FOLYTATOTT 
CXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

1867. június 4-dikén 

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

Tárgyai: Beadatik a koronaőrök választására vonatkozó törvényjavaslat s a koronaőrök eskümintája; a koronaörök eskü
tétele a régi szokás szerint hataroztatik ; az esküminta elfogadtatik. A koronázási hitlevél, esküminta és lemondásokra vonatkozó tör
vényjavaslat tárgyaltatik u elfogadtatik. Határozatba megy, hogy ö felsége küldöttségileg kéressék föl a hitlevél aláírására s maga 
megkoronáztatására, valamint arra, hogy felséges hitvesét is engedje megkoronáztatni, mire utóbbi is küldöttségileg fölkérendő. A 
nádori teendőkkel a koronázáskor Andrássy Gyula gr. bizatik meg. A tisztelgő, a koronát szállitó, a királyi ebédi küldöttségek kine
veztetnek. Eáth Károly megbízó levele bemutattatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy Gyula 
gr.. Eötvös József b., Festetics György gr., Gorove 
István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Míkó 

Imre gr., később Wenckheim Béla 6. 
Az ülés folytatása, kezdődik d. e. 11 1/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A koronaőrök 
által leteendő eskü és erre vonatkozó törvényja
vaslat elkészítése tárgyában miniszter-elnök ur fog 
előterjesztést tenni. {Halljuk!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Napi renden levén a koronaőrök választására 
vonatkozó törvényjavaslat, és egyszersmind az 
esküforma megállapítása, van szerencsém az ezek 
iránti javaslatokat a t. ház asztalára letenni, s kérni, 
méltóztassanak azokat tárgyalás végett azonnal 
fölvenni. 

Horváth Lajos jegyző (ofoa ssa a koronaörök 
választására vonatkozó törvényjavaslatot, és a korona
örök által leteendő eskü mintáját1). 

Gliyczy K á l m á n : T. ház ! Bizonyosnak tar
tom én is részemről. hogy törvényezikket kell a 
koronaőrök megválasztásáról alkotni. De ha nem 
hibázom, ezen törvényjavaslat az eddigi szokás 
szerint sem készíttetett el a koronázás előtt, hanem 
utólag a koronázás után. Fölösleges is azt előbb 
tervezni, mert a megszentesités ú g y i s csak a koro
názás után történik. A beadott törvényjavaslat tehát 
nézetem szerint mint törvényjavaslat annak módja 
szerint rendes tárgyalás alá lesz veendő'. Egyébiránt 
a koronaőrök választása az eddigi szokás szerint 
megtörtént és azok az eskü letételére az eddigi 
szokás szerint bocsáttathatnak. Az eskü formá
jára nézve azon véleményben vagyok, hogy ez 
nem lehet más, mint az, mely a régi szokás szerint 
be van véve, melyhez, ugy hiszem, az előterjesztett 

l) Lásd az Irományok 101- és 102-dik számát. 

esküminta is alkalmaztatott. Ha ez így van szer
kesztve, nincs semmi észrevételem. E szerint a ko
ronaőrök az esküt letehetik, a törvényjavaslat pe
dig annak idején a ház által tárgyalás alá fog vé
tetni. (Helyeslés.) 

Elnök: A törvényjavaslat rendes módon lé
vén tárgyalandó, ki fog nyomatni és osztatni. A mi 
az eskü letételét illeti, kívánja-e a t. ház, hogy az 
is közös ülésben történjék és hogy holnap történ
jék-e meg? (Holnap! Még ma!) 

D e á k F e r e n c z : Hanem csalódom, a korona
őrök eskületétele mindig ő felsége és az ország
gyűlés jelenlétében történt. O felsége gyakran nem 
jelent meg,hanem helyettest nevezett ki, ki ő felségét 
személyesitette. Miniszterelnök ur kétségkívül ezt ő 
felségének fölterjeszti; ő felsége meg fogja hatá
rozni a napot, melyen vagy ő jelen lesz, vagy he
lyettest küld, és e szerint fog az eskületétel végbe 
menni. (Helyeslés.) 

Bernáth Zs igmond *. Legutolsó eskületétele 
a koronaőröknek tudtomra és jelenlétemben a po
zsonyi primási palotában történt; és én ugy hiszem, 
hogy azon ünnepélyes formaságoktól nekünk egy-
átalában nem lehet, nem is kell eltérnünk, külön
ben egyenesen anomáliába esnénk. A régi forma
ság szerint tehát a miniszterelnök ő felségének az 
ügyet előleg bejelenti, és az egész czeremonia me
netét ugy fogja rendezni, mint a régi időktől fogva 
szokásban van. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az indít
ványt ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva miniszterelnök ur 
ő felségének jelentést tesz. Méltóztassanak még az 
iránt nyilatkozni, elfogadják-e a minisztérium által 
előterjesztett és a koronaőrök által leteendő eskü
mintát? (Átalános fólkiáltás: Elfogadjuk!) Ez tehát 
a mélt. főrendekkel közöltetni fog. 

Most a koronázási hitlevél, az esküforma és le
mondásitörvényjavaslattárgyalása van napirenden. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a koronázási 
hitlevél tervezetét). 

E l n ö k : Megnyitom az e fölötti átalános tár
gyalást. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Végzetes 
perezekben, midőn az ország életének átalakulása 
oly ponthoz közelget, melynek ajövőre rendkívüli 
horderejű hatása lesz, bátor vagyok, néhány elvtár
saim nevében is, a t. országos küldöttség által be
mutatott javaslattal szemben egy határozati indít
ványt a ház asztalára letenni, a t. ház engedelmé
vel fölolvasni s indokolásra csak pár perezre a t. 
ház figyelmét fölhívni. 

(Olvassa•) „Határozati indítvány a koronázás 
elhalasztása iránt. 

„Miután törvényeink szerint a koronázás oly 
cselekvény. mely az ország és fejedelem közt 
tettleg élő alkotmány biztosítása végett kötött és a 
hitlevélben kifejezést nyert szerződést ünnepélye
sen megpecsétli: 

„miután, az 179 "/, : X és XII. és az 1848-
diki törvények ellenére, se az ország területi ép
sége, se önálló független alkotmánya nagy rész
ben mindeddig helyre nem állíttatott; sot 

„miutána javaslatba hozott hitlevélben az alkot
mány és törvények biztosítása átalánosságban 
említtetik ugyan , mindazáltal ezen biztosítás 
csak a már életbe lépett törvényekre vonatkozik, 
sőt kiválóan az ország törvényes függetlenségét 
és önállását megcsonkító közösügyi törvényja
vaslaton , ugy szintén az önállást és függetlensé
get ujabban biztosított 1848-diki többrendbeli tör
vényeknek az 179 "/, : XII t. ez. rendeletébe ütkö
ző szabadságellenes megváltoztatásán alapszik ; 

„miután a koronázás törvényes alapjául szolgá
landó hitlevél mindaddig nem is készíthető, míg 
az ország alkotmányos törvényei teljesen és tettleg 
életbe léptetve nincsenek, mivel e nélkül a hitlevél
nek , a menyiben uj törvények koronázás előtt se 
jogilag, se tettleg nem létezhetnek, koronázás előtt 
kiadandó hitlevélnek tárgya sem lenne ; 

„miután végre magát a törvényes trónörök
lési következést az 1848-diki deczember 2-án kelt 
lemondási oklevelek . mivel ezekben Magyarország
ról és társországairól, mint önálló független király
ságról való lemondás nem foglaltatik, törvénye
sen meg nem alapítják; 

„annálfogva a képviselőház, a jelen és utókor 
iránti kötelességtől áthatva, határozatilag kimondja, 
hogy a koronázás, az ország alkotmánya és törvé
nyeinek, különösen az 1848-diki törvényeknek, a 
jogfolytonosság kivánata szerint leendő teljes és 
tettleges helyreállításáig, törvényesen meg nem 
történhetik," (Fölkiáltások: Kik vannak aláírva f) Ma
darász József, Csanády Sándor, Halász Boldizsár, 
Markos István , Csiky Sándor, Vállyi János , Kál-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / - IV. 

, lay Ödön, Patay István, Vidaes János, Oláh Mik
lós, Deáky Lajos , Bobory Károly , Almásy Sán
dor. 

Csak pár szóval vagyok bátor a t. házat em
lékeztetni. hogy az 1741 : VIII t. ez. szerint, me
lyet a későbbi törvények megerősítettek. de 
melyre a jelen, javaslatban levő királyi hitlevél 
most nem hivatkozik, az országgyűlések a sarka
latos törvények megváltoztatása fölötti tanácskozás
ra nincsenek is jogosítva. Mondva van bár a terve
zett hitlevélben , hogy az alkotmány viszsza van 
állítva; de épen itt van a legnagyobb hiány, mert 
ezen kitétel nem egyezik meg egészen a va
lósággal. Ezen fontos pillanatokban nem kívánom 
a t. háza előbbi fölirataink tartalmára emlékeztet
ni , hanem csak egyszerűen fölkérem, méltóztas
sék a társaim nevében is az országgyűlés alatt 
folytonosan vallott elvekhez híven a ház asztalá
ra letett indítványt kegyesen elfogadni. 

E l n ö k : A t. ház határozatilag' kimondotta, 
hogy a hitlevelet ma fogda tárgyalni. Ez lévén 
tárgya mai tanácskozásunknak, méltóztassanak 
arra nézve nyilatkozni, hogy átalánosságban elf< >-
gadják-e miniszteri előterjesztvényt a részletes 
tárgyalás alapjául ? 

'Madarász József (a szószékről) : T . képvi
selőház ! Hazánk történelmi nevezetességű válsá
gának pontján, midőn a szószéket elfoglalom, meg 
fogják engedni a t. képviselőház tagjai, miként, 
rövidre szorított idő miatt, indokolhatásomban, 
ha nem lehetek oly szabatos és oly rövid, miként 
ha talán két vagy háromszor oly hosszú határidőm 
lett volna, azért iparkodni fogok mégis a t. ház 
türelmével vissza nem élve, kérni egyúttal, hogy 
tekintetbe véve, hogy ily nevezetes tárgyaknál 
épen magának a parlamentáris kormánynak van 
érdekében a. siettetést mellőzve, az illető időt a 
fontolásra megadni, és tekintetbe véve azt, hogy 
ha már két év ótai küzdelmemben politikánk vál
ságpontján megismerem a t. ház többségének kö
vetkezetességét, hogy be fogják most tetőzni a ko
ronázás által művöket, úgy megfogják engedni, 
hogy Böszörményi képviselőtársam előadása sze
rint nekünk is, kik ellenkezőleg bár velők, de el
veink mellett ép oly következetesen vívtunk, a 
politikai fordulópontnál kötelmünk az, hogy mi is 
betetőzzük indítványunkkal eddigi munkálkodá
sunkat és azt néhány perezre indokolhassuk. 

Indokolhassuk annál is inkább, mert a koro
názás bizonyára megtörténik, és e koronázás mind 
miránk , mind a képviselőházra nézve is más 
politikai állást fog maga után hozni. íme én is, és 
remélem, velem együtt rokonos elvtársaim, kik 
eddig azon politikát tartók egyedül jónak és üd
vösnek, a mely mellett majdnem négy század óta 

! a jelenlegi fejedelmi ház alatt nemzetünknek leg-
31 
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jelesebb és kiválóbb egyénei küzdöttek, és ezt 
tartjuk továbbra i s , vagyis, az önállóságnak és 
függetlenségnek azon önkormányzatát, mely kizár 
minden más idegen elemmeli közlekedést — a tisz- I 
telt ház többsége fog ugyan határozni bölcsesége 
szerint •— de a koronázás megtörténte után, me
lyet ha mi, az indítványként, a fenálló törvények 
jogos követelésével nem egyeztethetünk is meg, 
mégis más lesz a helyzet, melyet én is e képvi
selőházban elfoglalok : akkor reám nézve azon 
helyzet nyilik meg, melyben a már létező törvé
nyek ótalma alatt nem a szigorú fentartás politi
káját, hanem a reform terén és az 1848-diki, 
1790-ki törvény és az azt előző államalaptörvé
nyeinknek szerintünk egyedül üdvhozó alkot
mány szabadságos szellemében a visszaszerzés po
litikáját fogjuk követni. 

íme tehát, midőn álláspontunk változik, s mi
dőn nyilvánítom, hogy mindazokban, a mik hazám 
önálló függetlensége visszaszerzésére, vagy a hala
dás korszerű fejleményeire vezetnek, ha a miniszté
rium a képviselőházat fölhivandja, habár legpará
nyibb, de hű támogatója leendek ilynemű törekvé
seinek, és nem leszek, nemleszünk kénytelenek, mint 
valánk hazánk önálló függetlenségére nézve eddig, 
velők ellenkezőleg működni: kötelességemül isme
rem annyival inkább indokolni beadott indítvá
nyunkat. 

Indokolom tehát magam, és hiszem, velem 
érző elvtársaim politikáját i s ; és a képviselőház 
bocsásson meg , hogyha majdnem mind ugyan
azon elveket, melyek elmondattak itt, fölhozzam, 
és bocsásson meg. ha épen a t. jobboldali képvi
selőknek némely, bár legszabatosabb idézeteivel 
fogom állásunk helyességét bebizonyítani. 

Az 1861-diki képviselőházi országgyűlésnek 
második fölirata azt tartalmazza, „ha a törvények 
jogilag fönállanak, végre is kell hajtatniok, mielőtt 
tehát az országgyűlés azon törvények módosítását 
vagy bármi részben eltörlését tanácskozásainak és 
országgyűlési kölcsönös értekezleteknek tárgyává 
tehetné, mulhatlanul szükséges, hogy alkotmány
ellenes fölfüggesztésök tettleg megszüntessék." 
Már most kérdem, t. ház, nem jogos-e a mi 
felszólalásunk akkor, midőn, habár az országgyű
lés által fölfüggesztettek, igaz, de nem lőnek végre 
hajtva azon törvények, melyeknek végrehajtását 
önmaga a t. képviselőház 1861-ben követelte? 

És most azokra hivatkozván, miket Deák Fe-
renez képviselő társunk 1861-diki máj. 13-kán a 
fölirat védelmére mondott, vég szavait fölolvasom : 
„Hiszen, ha mi azt mondhatjuk önmagunk, a nem
zet és Európa előtt, hogy megtettük, a mi szabad 
volt; de alkotmányos önállásunk föláldozását kö
vetelték tőlünk, el akarták venni a nemzettől az 
adó és katona megajánlhatásáuak jogát, egy szó- ' 

val azt akarták, hogy Magyarország ne legyen 
többé önálló alkotmányos független Magyaror
szág, hanem legyen alkotmányos osztrák provin
cia, mi e föltételeket el nem fogadhattuk; s az 
országnak mint önálló országunk politikai meg-
snmmisitését alá nem Írhattuk: igazolva leszünk." 
Igaz, t. képviselők! én is azt hiszem, hogy mi elv
társaimmal igazolva leszünk, midőn mind a kül-, 
mind a hadügyre nézve ezen elvek szerint mi 
alkotmányunk helyreállítását követeljük a koro
názás előtt: mert az adó és katonaság fölötti ön
álló rendelkezés föladása országunk politikai ön
állóságának megsemmisítése. 

En azt hiszem, uraim, hogy az adó és had
ügyről való teljes és tökéletes rendelkezés oly fensé
ges jogai közé tartozik minden államnak, a miket 
még azon államok is, a melyek ezt nem bírják, 
iparkodnak megszerezni; azon államok pedig, a 
melyek ezt bírták, ha ettől megválnak, arról le
mondanak : ezt én részemről nem tarthatom más
nak, mint a nemzeti haladás és a nemzeti erköl
csiség sülyeclésének, nem nézhetem másnak, mint 
az önállás nem biztosításának. 

És ha most, nem terjeszkedve ki a t. képvi
selőknek átalában 61-ben mondottaira; de mivel 
t. miniszterelnökünk jónak látta június l-jén azt 
mondani, hogy azt tartjuk mi bűnnek ellenükben, 
hogy Európa legszabadelvtibb alkotmányát hely
reállították — nem, uraim, bár ugy volna ! h a ugy 
volna, engem találna, mint legparányibb tagját 
bár, de leghívebbet is, zászlója alatt : — ennek 
folytán a t. miniszter urnák bátor vagyok 61-
diki beszéde némely soraival igazolni állás
pontunk jogosságát és helyességét. Azok igy 
hangzanak : „Minek uj és ingatag kötelék ott, a 
hol századokon keresztül fonál ló és változhatlan 
kapocs létezik ?ís Igaz, uraim, ezt a kapcsot akar
tam én is, de a mely századokon keresztül az ön-
állás, a függetlenség biztosításával fönállott, elvtár
saimmal együtt kivívni ezen országgyűlésen. 

Mondja továbbá : „Ausztria népei afoederatio 
a birodalmi összállam egysége közt választhat
nak. E két eszme közt azon lényeges különbség 
van, hogy a feederatio a két résznek egész jogi 
állását és politikai individualitását meghagyja, 
abból semmit el nem vesz s mindenik fél a másik 
szabadságában találja biztositékát." 

Tökéletesen helyeslem miniszterelnök urnák 
61-ben mondott ezen elvét. En is akarom, hogy 
Magyarországnak mindazon önálló joga i , a me
lyeket eddig gyakorolt, meg is védessenek, fen-
tartassanak és azokból semmi el ne vétessék, mert 
csak igy van meghagyva politikai individualitása ; 
óhajtom, hogy az örökös tartományok népei is ép 
oly önállóan és szabadon gyakorolják azon jogo-
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kat, a melyek Magyarországot törvényei szerint 
megillették s illetik. 

Es tovább mondja: „Ellenben az összállam 
eszméje folytán minden egyes tartomány jogainak 
főbbjét tartozik föláldozni és pedig nem a többi 
népek, hanem egy centrális hatalom kedveért." 

Tökéletesen igazsága van ezekben is minisz
terelnök urnák. Mindaz, a mi — méltóztassék jól 
megfontolni — a mi az adó-, a mi a pénz- és kül
ügyben batároztatott e ház által, se Magyaror
szág népeinek és önálló törvényhozásának, se az 
örökös tartományok népeinek és önálló törvény
hozásának, de egy centrális hatalomnak vau föl
adva. Es ha a miniszterelnök úr 61-diki okosko
dása áll — pedig szerintem á l l—hogy az összállam 
eszméje követeli azt, hogy a centrális hatalomnak 
adassanak át azon jogok, melyeket önállóan min
den nép, legalább hazánk jogosan gyakorolt: nem 
lehet más szomorú és fájdalmas következtetést 
levonni, mint azt, hogy előbb-utóbb ezen eddig 
önállóan gyakorolt jogoknak a központi hatalomra 
való átruházása az összállamot fogja megte
remteni. 

Ez azon véleménykülönbség, a mely köztünk, 
tisztelt képviselőház, köztünk és azok között, kik 
azt hiszik, hogy javaslatukkal a haza üdvét terem
tik meg, létezik. 

Megbocsássanak azonban, hogy álláspontunk 
helyességét és jogosságát még néhány tisztelt mi
niszter urak némely megjegyzéseivel, szabatosan 
bár és röviden, indokoljam. 

Arra nézve, hogy jelesen a pénz- és had
ügynek másokkal megosztása alkotmányunk lé
nyegével tökéletesen ellenkezik, szabad legyen elő
ször is Eötvös József b. oktatási miniszter urnák azon 
szavait fölolvasnom, melyeket e részben az 1861-
ki országgyűlésen mondott (a „Napló" 150-dik lap
ján) : „Igaz, hogy a pénzügynek két felé osztása, j 
és a magyar budgetnek egészen külön kezelése, 
melyet kívánunk, bizonyos nehézségekkel jár ; de 
ezen nehézségek nem jobbak-e a közös és együt
tes bankrottnál ?" Ezt követte akkor kitörő taps 
és átalános lelkes éljenzés. (Derültség) Ezt párto
lom és vallom én most is, képviselők! magam is. 
Es miután gondolom, most nem tagadhatja minisz
ter ur, hogy a pénzügyek most nem kizárólag ke
zeltetnek, hanem közösen: lehetetlen azt nem kö
vetkeztetnem, hogy ennek következése bankrott
nál egyéb nem lehet. 

T. Lónyay pénzügyminiszterlírnak 1861-ben 
mondott némely szavait is fogom idézni. (Zaj. Do- i 
logra! Halljuk!) Azt hiszem, uraim! hogy midőn a 
t. háztól kértem, hogy álláspontom helyességét 
indokolnom engedje, akkor leginkább dologra 
való a z, midőn álláspontom jogossága bebizonyí

tására azok mondatait hozom föl, a kik most ve
lünk ellenkező nézetüek. Egyébiránt nem is 
lesz hosszú. Ezek a miniszter ur szavai 1861-ből 
(a „Napló* 167-ik lapján): „Képzelni sem lehet, 
miszerint pénzügyünk fölötti szabad rendelkezés
ről valaha lemondhassunk." (Fölkiáltás : Most is 
rendelkezhetünk!) Engedelmet kérek, a mely pénz
ügy közösen rendeztetik, ott nincs szabad, meg 
nem kötött rendelkezés. 

Bátor vagyok most Grorove miniszter urnák 
némely szavait fölidézni. Ezt monda 1861-ben 
(május 23-án) : „Azért kívánom én az előttem szó
lott képviselőtársaimmal együtt az 1848-ki törvé
nyeknek teljes helyreállítását. Szándékosan mon
dám e szót: „teljes", mert világosan ide akarom 
értetni egész terjedelmében a magyar pénz- és 
hadügyet is." No már, t. képviselőház, nem mon
dom, hogy közbejött változások a véleményt nem 
módosíthatják, és ellenkezőket is ne parancsolhas
son meggyőződés szerint a hazának java ; de ha 
én álláspontom bebizonyítására, miután én és elv
társaim most is ugyan ugy kívánjuk az 1848-ki 
törvényeknek is teljes visszaállítását, mint azt mi
niszter ur 1861-ben kívánta, fölhozom azon tényt, 
melyet akkor fölhozott az, ki most véleményem
mel ellenkező nézetben vau: akkor, ugy hiszem, 
hogy azt nekem rósz néven nem veheti. Es én 
most valósággal nem látok mást, mint az 1848-ki 
törvényeknek majdnem teljes érvénytelenítését. 
(Ellenmondások.) Ez meglehet csak az én szeren
csétlenségem , t. képviselőház; de nem tehetek róla, 
meggyőződésem. 

Es most miniszterelnök úrnak mostani mi
niszteri előterjesztése után, akarom még 1866-ban 
hirdetett azon elveit elmondani, melyek vélemé
nyemmel és meggyőződésemmel teljesen meg
egyeznek. 1866-ban igy nyilatkozott a t. minisz
terelnök úr (február 20-án) : „Minden népnek, 
melynek önérzete és hivatása van, első kötelessége 
magát és intézményeit meg-óvni idegen befolyás 
alól, és hogy ennek minden egyéb tekintetet alá 
kell rendelni." Szóról szóra aláírom miniszterel
nök úrnak 1866-ban mondott ezen szavait. De 
kérdem, t. ház! midőn az eddig nem létezett dele-
gatiók intézménye életbe lép, minden idegen befo
lyás ki van-e, vagy csak ki is lehet-e az akkor 
zárva? Továbbá azt mondja miniszterelnök úr : 
„Ha a közös szabadságokat csak nemzeti önállá-
stmk árán lehetne megvásárolni, mi is azt monda
nók, az absolutismus mint a víz lefoly, de az egy
szer elvesztett önállóság nem jön többé vissza." 
(Fölkiáltás: Visszajöhet.') Uraim! ezt miniszterel
nök ur mondotta február 20-án. Én sem mondom, 
hogy nem jöhet többé vissza; de mondom azt, a 
mit 1861-ki föliratukban zárszavakul mondot
tak: „A mit az erőszak elvesz, azt idő és köriű-

31* 
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menyek visszaadhatják; de amit a nemzet önmaga j 
fölad, tannak visszaszerzése mindig bajos.* 

Én, uraim! ismerem a nehézségeket, melyek
kel az ellenvéleménynek küzdeni kell • jól tudom, 
hogy azon útja a politikának egészen uj ; szakit 
az Magyarországnak majdnem 400 éven át köve
tett politikájával — adja Isten, legyen üdvhozó 
mint az eddigi volt — ; és mivel tudom és érzem, 
hogy hazánknak minden egyes fiára szüksége van, 
miszerint hazánk önálló alkotmányát, és alkotmá
nyos haladását és törvényeit biztosithassa a nem
zetnek : azért nem is kívánom azon tért követni, 
melyet, ugy hiszem, akarata ellenére miniszterelnök 
úr ajunius elseji ülésben, a mi meggyőződésünk 
nyilvánítása ellenében, követett: mert azt hiszem, 
nekünk nem szabad többé előidézni engednünk a 
Lipót alatti kort, midőn labanczokra és kuru-
czokra oszlott a nemzet• hanem minden gyerme
kének a haza önállóságának és alkotmányos sza
badságának zászlaja alá kell seregelnie, s azt ki- j 
szem, kötelessége ez annyival inkább mindegyi-
künknek, mert minél inkább lennénk megszakad
va ugy, mint voltak akkor, annál inkább sodor' 
tatnék hazánk azon örvénybe, melyre nézve a I 
június elsejei ülésben voltam bátor kimondani, hogy | 
alkotmányunk hajója a vihar által feléje vitetik, j 

Elmondottam , tisztelt képviselőház! azokat, j 
miket indokolásomra nézve szükségesnek tartót- | 
t am; és épen miniszterelnök úrnak ezen utóbbi 
1866-ki nyilatkozata folytán is azt hiszem, hogy 
igen is érdekében van a hazának, mind közjogi, 
mind belkormányzatát minden idegen befolyástól 
menten megtartani. 

Uraim ! azt tanultam én a történelemből, és 
azt tanítja a minden nemzetek haladásában nyil
vánult logika, hogy az önkormányzat minden nem
zeteknek azon nagy kelléke, a mely nélkül nincs 
anyagi jóllét, nincs személyes biztonság; azt tanítja, 
hogy ott, hol a nemzetben még a vagyonbiztosság 
és személyes szabadság iránt sincs a nemzet ön
magával tisztában, azon nemzetet az absolutismus 
könnyen elfojthatja; és az absolutismus legyőzésére 
legelső kellék az, hogy belássa a nemzet, hogy 
mind a vagyon fölötti rendelkezés, tehát az összes 
pénz- és adóügy, mind a személyes szabadság és 
annak megvédése azon kellékek, melyek legelő
ször juttatják a nemzetet azon tudatra, miszerint 
csak azon nemzetben van erő és hatalom, mely 
nem enged mást rendelkezni az őt megilletőkről; 
és a haladás történelme arra tanított engem, 
hogy mikor már egy nemzetnek megvan önálló 
jelleme, nem elégszik meg azzal, hogy senki ne 
rendelkezzék az övéről kívüle, de követeli azt is, 
hogy minden nemzet az őt illetőkről, minden mást 
kizárva, egyedül önmaga rendelkezhessék. Ha
zánknak is mellőzhetlen szüksége van ez önálló 

állami önkormányzatra, mert ezredév oltotta be a 
magyar nemzet keblébe az önállóság szeretetét, 
imádó kegyelettel védve és óva azt törvényeivel. 

E törvények azok, t. képviselőház, s ezek 
azon alkotmányos nézetek, a melyeket én és elvtár
saim követünk, s melyeket politikám indokolásár a 
is bátor voltam kifejteni. Mi a 48-diki és azt meg
előző törvények védelmére keltünk, szónoklataink
ban azoknak visszaszerzését követeljük ezentúl is 
a legszabadabb korlátok között. Mi azt mondjuk, 
hogy a nemzeti önállást, függetlenséget egyetlen 
nemzedéknek sincs joga szentségtelenül elveszte
getni, s minden népnek s minden hű gyermekének 
kötelessége a nstáu körülmények által elvett vagy 
föladott alkotmányos jogokat visszavívni s meg
szerezni iparkodni. E hitben hiszem én, hogy él 
nemzetem: sbár irtózatos kisebbségben vagyunké 
képviselőházban, de nemzetünk zömében bízva, bíz
va nemzetemnekkitürő jellemében, értelmes fölfo
gásában s az önálló alkotmányhoz htí ragaszkodá
sában, hiszem, hogy az 1848-dikis az ezt megelőző 
törvények visszaszerzésére fogja minden erejét 
törvényes utón is kifejteni. 

Egykor , képviselők ! mint történetíróink 
mondják, midőn Dárius meg akarta hódítani a szity-
tyákat , kiket történetírók eleinkül mondanak, s 
ön birodalmába akarta kebelezni őket: a szittyák 
nem szóltak semmit, de küldöttek neki egy „ege
ret", „békát", „madarat" s „nyilat"; s ez azt je
lentette, hogy ha Dárius nem tud ugy földbe bújni, 
mint az egér, ugy vízbe bukni, mint a béka, ugy 
légben repülni, mint a madár, meg nem szabadul
hat nyilaiktól. Én elhagyom a nyilakat, mert a 
szomszéd országokkal testvériesen kívánok élni. 
Nem hiszem ugyan, hogy az osztrák örökös tar
tományok azon természeti rendeltetésök ellen so-

1 káig küzdhetnének, mely őket a nagy német hon. 
felé gravitáltatja, s mit meggátolni nincs kilátás; de 
hiszem, hogy hazánk rendeltetése a keleti test
vérekkel egyetértés. (Zaj. Á szélső baloldalon: 
Igaz!) De bátor vagyok magamról hinni, hogy 
mig elmém ép marad, és mig szivem hazám iránti 
kötelességének meg bír nyílni: mindaddig én is — 
hacsak mindazok, kik hazánkat más birodalomba 
be akarják olvasztani, önállóságunkat, független 
állami életünket be akarják keblezni , ugy nem 
tudnak földbe bújni mintáz egér, ugy vízbe bukni 
mint a béka, ugy légben repülni mint a madár — 
én és elvtársaim és velünk nemzetünk nagy zöme 
mindig ernyedetlenül és győzelmesen fogunk küz
deni ellenök, hogy hazánkat eme beolvasztástól és 

j önálló állami életünket tőlök megmentsük. 

Bezárom beszédemet hazám leghűbb gyer-
! mekének azon költői szavaival (a szélső bal oldalhoz 
I fordulva): 
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Erőta férfiú keblébe! 
Szivünk' ne fogja csüggedés! 
Öröm ha jő, ha szenvedés : 
Egyenlőn lépjünk ellenébe. 

Szavazok hazám, Magyarország önálló füg
getlenségének megvédésére. (A szélső balon élénk 
helyeslés.) ^ 

E l n ö k : Senki sem levén többé szólásra föl
jegyezve , kérem azokat. kik az országos választ
mány által beadott koronázási hitlevél javaslatát 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni kívánják, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A t. ház töb-
sége elfogadja. Következik a pontonkinti tárgyalás. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná
zási hitlevél bevezető szakaszait, melyek egyenkint 
elfogadtatnak. Olvassa azután az 1-sö pontot.) 

Stefanidesz Henrik: Ezen pont 2-dik és 
9-dik sorában nyomtatási hiba van. (Fölkiáltások: 
Már ki van igazítva!) 

E l n ö k : A kik az első pontot változatlanul el
fogadják , méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 2-dik 
pontot.) Ezen ponthoz Borlea Zsigmond képviselő 
azon módosítványt ajánlja , hogy e szavak helyé
be : „valláskülönbségre való tekintet nélkül" té
tessék : „vallás- és nemzetiségkülönbségre való te
kintet nélkül." (Fölkiáltások: Ma,radjon a szerkezet! 

Borlea Zsigmond: T. ház! Meg vagyok 
győződve, hogy a t. ház őszintén kívánja, hogy 
a koronázás ünnepélyének az ország összes lako
sai nemzetiségi különbség nélkül egyenlően ör
vendhessenek, és minden aggodalmaik megszűnje
nek. Ámde a t. ház tudja azt is , hogy a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségeknek forró óhajtása volt és 
lesz, hogy a nemzetiségi kérdés még a koronázás 
előtt megoldassák. Sajnos azonban, hogy ehhez 
alig van kilátás. Hogy tehát némileg a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségek aggályai is eloszlassanak, 
szükségesnek látom, hogy e pont 4-dik sorában 
„a valláskülönbségre való tekintet" helyett tétes
sék „vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül ," 
annyival inkább, mert a jelen korszakban, 
melyet méltán nemzetiségi korszaknak nevezhe
tünk , az összes nemzetek nem ragaszkodnak for
róbban a valláshoz , mint magához a nemzetiség
hez. De továbbá, valamint e házban , ugy e há
zon kívül, az egész országban az egyenlőség, test
vériség és méltányosság elve van mindig kiemelve. 
Ezen elvnél fogva kérem a t. házat ezen czikk meg
változtatására. (Maradjon!) 

Zsedényi E d e : Előttem szóló tisztelt tagtár
sunk megfogja engedni, hogy megnyugtatása te
kintetéből arra figyelmeztessem, miszerint az előb
bi koronázási hitlevélnek ezen pontjában az mon
datott; „de medio regnicolarum deleetas personas 

seculares." Kik voltak törvényeink szellemében re-
gnicolák, azt t. tagtársunk jól tudja , t. i. a magyar 
korona tagjai, az az nemesek. A jelen diploma e 
helyett azt tévé: az ország lakosai kebeléből; tehát, 
akár nemes, akár nem nemes, bármely nemzetisé
gű polgárok sorából jelölhet ki ő felsége korona
őröket, s miután 1848 óta minden lakosnak s igy 
minden nemzetiségnek ugyanazon közjoga van, 
ezen átalános szabály valamely kivételes biztosí
tásra nem szorult. 

Más oka van annak, hogy a vallás különbsége 
megemlíttetik. A régi korban t. i. koronaőrök 
csak praelatusok, Ulászló óta barones seculares, 
vagy csak világi főrendek, későbben egyszerű 
nemesek is lehettek. De még a kijelöltek nemzeti
ségökre nézve szlávok és németek is voltak. P.o. 
1625-ben II Ferdinánd alatt Doczy de Nagy-Lucs-
ke és Lipcse, egy liptómegyei szláv ajkú birtokos 
választatott koronaőrnek. ^Későbben, tudjuk, vol
tak koronaőrök, kik nyelvökre nézve inkább né
metek, mint magyarok voltak, Addig azonban , t. 
1790-ig csak római katholikusok lehettek korona
őrök ; s így román vagy szerb at}'ránkfiai, ha ki 
nem jelöltettek,annak okát nem nemzetiségökben, 
de vallásukban keressék, p. o. helv. hitvallású 
atyánkfiai, bár törzsökös magyarok, 1790-igsoha 
nem is candidáltattak. Eleink akkor azt hitték, 
hogy a sz. koronát, mely apostoli király fejére 
tétetik, csakis ugyanazon hitű polgárok őrizhetik. 
Ezen hiedelemnek véget vetettek a 1790 : 26 és 27. t. 
czikkben, s így II Lipót diplomájában legelőször 
kerül elő a kérdéses kifejezés, melyre szükség nem 
volna, ha az 1848 óta ígért tökéletes egyenlőség 
s viszonosság már valóság volna, és a bevett vagy 
be nem vett vallás közti különbség meg lett volna 
szüntetve; de addig maradjon a kifejezés . annyi
val inkább. mennvivel bizonyosabb. hog-v ha-
zánknak minden nemzetisége épen ezen kifejezés
ben teljesen megnyughatik. Mert tisztelt tagtársunk 
elfogja ismerni, hogy minden nemzetiségnek fő cri-
teriuma a nyelv vagy a vallás: a nyelvre azelőtt sem 
tétetett különbség, a vallás különbsége pedig itt 
megemlíttetik; tehát a szláv és német ajkú protes
tánsokkal román vagy szerb atyánkfiai is meg
nyugvásokat lelhetik a szerkezetben. (Helyeslés?) 

W l á d A l a j o s : A szerkezetet én sem talá
lom egészen correctnek, és pedig azért, mivel nem 
hangzik egybe az e tekintetben fenálló törvény
nyel. Tudjuk, tisztelt ház , hogy hosszas küzdelem 
eredménye az, hogy a koronaőrökre vonatkozó 
törvény hozatott, mely szerint egyik katholikus, 
másik protestáns felekezetű legyen, és az meg is 
tartatott minden alkalommal, sőt ma is a két koro
naőr választásánál — habár nem bevallottan — ép 
azon szempont vezette az országgyűlést, hogy 
a két vallás képviselve legyen a koronaőrök meg-
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választásánál. De ekkor a szövegnek a törvény 
értelmében nem úgy kellene lenni, hogy „vallás-
különbségre való tekintet nélkül," hanem „a 
törvény értelmében," mert a fejedelem, midőn meg-
koronáztatik, az esküt az eddigi törvényekre 
teszi le. 

Hogy miként lesz jövőben a koronaőrök 
megválasztásáról szóló törvény alkotva, az leg
közelebb fog eldőlni, midőn a minisztérium által 
előterjesztett törvényjavaslat j ő tárgyalás alá, 
mely alkalommal magam is fogok egy indítványt 
tenni, de épen ellentétben azzal, a mit Borlea kép
viselő társunk mondott, hogy t. i. e kifejezés hasz
náltassák: ^vallásra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül." É n ugyanis azt fogom indítványozni, 
hogy e kitétel használtassák: „az országban lakó, 
törvényesen bevett vallásokra és nemzetiségekre 
való tekintettel." Ez különbség, a mit annyival is 
inkább bátorkodom kiemelni, mert köszönettel fo
gadom a minisztérium azon eljárását, hogy a ko
ronaőrök mai nap történt választása alkalmával 
mind az országban lakó különféle nemzetiségekre, 
mind a vallásokra tekintettel volt, és az általa elő
terjesztett törvényjavaslatban is kiemelte, hogy 
„az országban lakók, vallás-és nemzetiségkülönb
ségre való tekintet nélkül." 

Azonban , mint fentebb is mondám , Borlea 
képviselő társunk azon inditványát, hogy „vallás-
és nemzetiségkülönbségre való tekintet nélkül," 
majd oda módosítandónak vélem : hogy „az ország
ban levő és törvényesen bevett vallásokra és nem-
aetiségekre való tekintettel." (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Senki sem levén többé szólásra föl
jegyezve , fölkérem azokat, a kik a 2-dik pontot 
eredeti szerkezetében kívánják elfogadni, méltóz
tassanak fölállani! (Megtörténik.) A többség a 2-dik 
pontot változatlanul elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a hitlevél 3, 
4,5-dikpontját s befejezését, melyek mind egyenkint elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy ezen javaslat 
egészben még egyszer fölolvastassák, vagy fölolva
sottnak kívánja tekintetni ? (Fölkiáltások; Szavaz
zunk! Szavazzunk!) Méltóztassanak tehát azok, kik 
a koronázási hitlevelet átalánosságban ás részletei
ben elfogadni kívánják, fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik az esküminta tárgyalása. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná

zási esküniintát.) 
Vadnay LajOS: Csak a szerkezetre nézve 

van észrevételem. A hol az mondatik: „sőt a meny
nyire . . . kiterjesztjük," és később : „dicsőségére és 
öregbítésére," ezt így kellene fölcserélni: „sőt a 
mennyire lehet, öregbítjük ás kiterjesztjük -a ezu

tán pedig, ennek helyébe.* „öregbítjük" ezt kel
lene tenni: „szaporítjuk." (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Ez a megjegyzés a részletes tárgya
láshoz tortozik. Kíván valaki átalánosságban hoz
zá szólani ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) Méltóztas
sanak azok, kik akoronázási eskümintát átalánosság
ban elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. Következik a részletes tárgyalás. 

Horváth Lajos jegyző (oha ss% a korona-
zási eskümintát.) 

E l n ö k : Most méltóztassék Vadnay képvise
lő ur inditványát előadni. 

Vadnay La jos : Módosít ványomban nincs sem
mi fontosság, s így azt visszavonom. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Már most méltóztassanak azok, kik 
az eskümintát végleg elfogadják, fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

Deák Ferencz: Miután a koro názási hitleve
let és az eskümintát a t. ház megállapította, most 
mindenek előtt arról kell intézkednünk, hogy ez
zel mi történjék ? Igen természetes, hogy ezek elő
ször átküldetnek a főrendekhez; ha pedig azok is 
elfogadják, szükségesnek tartom először is, hogy, 
régi országgyűlések példájára — mert igen helye
sen jegyzé meg Bernáth Zsigmond, képviselőtár
sam és régi barátom, hogy ezeket a formákat a le
hetőségig tartsuk meg, hiszen Anglia, mely any-
nyira ragaszkodik szabadságához, a formákhoz is 
szeret ragaszkodni, de a dolog természetében is 
fekszik, s az illem ás a szokás is azt hozza magával — 
hogy az országgyűlés a koronázás előtt testületi
leg tisztelegjen ő felsége előtt. Továbbá szüksé
gesnek látnám, hogy az országgyűlés fényes kül
döttség által kérje meg ő fölségét mindenek 
előtt arra, méltóztassék magát a törvények értel
mében megkoronáztatni, megkoronáztatása előtt 
pedig ezen királyi hitlevelet, melyet az ország
gyűlés megállapított, kegyelmesen elfogadni, alá
írni és kiadni. Ugyané fényes országos küldött
ség kérje meg ő felségét arra is, kegyeskedjék 
ő felségét, a királynét is magyar királynévá 
megkoronáztatni. Ugyané küldöttség menne el 
ő felsége a császárné és királynéhoz, megkérni 
őt az ország nevében, kegyeskedjék magát meg
koronáztatni engedni. Ezek volnának a formák, 
melyeket a régi országgyűlési szokások szerint 
meg kell tartanunk. (Helyeslés.) Ezen küldött
ségek megválasztása természetesen akkor történ
hetnék, ha a főrendek visszaüzennek, hogy 
elfogadták a koronázási hitlevelet; és nem tarta
nám szükségesnek, hogy e küldöttség tagjait vá-
laszszuk,hanem, régi szokás szerint,tisztelt elnökün
ket bízhatnók meg azzal, hogy jelölje ki a bizott
ság tagjait, és a ház meg fog abban állapodni. 
(Helyeslés.) 

A második tárgy, melyre a t. ház figyelmét 
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föl akarom hivni, az, hogy a nádornak, kinek hiva
tala nincs betöltve, sőt megállapodásunk szerint a 
koronázás előtt betöltve nem is lesz, a koronázásnál 
hivatalos teendői vannak, melyeket a törvény szabott 
ki. E hivatalos teendők között legnagyobb fontos
ságú az, hogy az ország prímásával együtt ő teszi a 
koronát a fejedelem fejére. Ezt teljesítette eddig 
a nádor, és méltán képviselte az országot, mert az 
ország első választott tisztviselője volt. Most, mint
hogy a nádori hivatal üresedésben van, az a kér
dés támad, ki teljesítse a koronázásnál ezen ná
dori teendőket? Mind a dolog természete és azon 
tekintet, hogy a nádor ezeket az ország nevében 
ugy teljesíthette, mint az ország választottja, mind 
pedig a múlt idők példája, különösen az, mely 
Miksa király megkoroiiáztatásánál követtetett, 
azon véleményt támogatják, hogy e teendőt most, 
nádor nem létében, az teljesítse, kit az ország erre 
meg fog választani. Ha a t. ház eztelhatározza. ez 
•szintén hozzájárulás végett a főrendekkel lesz 
közlendő. Ha a főrendek is e nézetben lesznek, és 
határozatunkhoz, amint hiszem, hozzájárulnak, ak
kor ő felsége elé kell terjeszteni, kit választott meg 
az ország e czélra. Nem tartom szükségesnek, hogy 
-a választás vegyes ülésben történjék ; hanem azt 
hiszem, a ház megválaszthatná a maga részéről, 
a kit e magas megbizással meg akar tisztelni, üze
netben értesithetnők erről a főrendeket és fölkér-
lietnők hazzájárulás végett. (Helyeslés.) Ezen tiszt
tel gr. Andrássy Gyulát indítványozom megbí
zatni: (Aíalános éljenzés) de nem ugy, mint minisz
terelnököt, mert én ezt a hivatalhoz kötni jövőre 
sem szeretném, hanem ezt egyénileg rá ruházott 
megbízásnak kívánom tekintetni. 

Méltóztassanak ezek fölött tanácskozni. (Elfo
gadjuk!) 

BóniS S á m u e l : T. ház! Nem azokhoz szó
lok, a miket Pest belvárosa érdemes képviselője 
indítványozott, mert hiszen azokat a ház többsége 
•elfogadta; hanem arra vagyok bátor figyelmeztetni 
a házat, hogy a mai napra még van egy tárgy 
tanácskozásra kitűzve, t. i. azon törvényjavaslat, 
melynek készítésével szintén megbízta volt a ház 
az országos választmányt: most tehát, véleményem 
szerint, azt is keresztül kellene vinni a ház tanács
kozásán, és egyszerre az inaugurale diplomával 
közölni a mélt. főrendekkel. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T . ház! Ezen törvényja
vaslat megállapítását magam is óhajtom, és miután 
azon meggyőződésben vagyok, hogy az koronázás 
előtt, melynek napjául szombatot emlegetik, köny-
nyen megtörténhetik — mert semmi akadályt nem 
látok, hogy megtörténhessék — csak azon kérdést 
bátorkodom tenni, ohajtja-e a ház a szabályoknak 
szoros megtartását és a törvényjavaslatnak az 
osztályokhoz utasítását? vagy pedig, ezen törvény

javaslatot, melynek érdeme és fó tárgya úgyis ben-
foglaltatik magában a már megállapított inaugurale 
diplomában, most kívánja-e tárgyalni ? (Most!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! A mi azon kérdést 
illeti, kivánjuk-e ezen törvényjavaslatot az osz
tályokhoz utasitani vagy nem? szabályaink e 
tekintetben nem tökéletesen tiszták, hogy okvetlen 
szükséges-e oda terjeszteni oly javaslatot, mely 
külön bizottság kebeléből került ki. Nem vonom 
kétségbe, hogy ez helyesebb eljárás volna; de azt 
hiszem, ezen a kérdésen a ház már tegnap túlesett, 
miután azt a mai ülés napi rendére tűzte ki. (IIe.-
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e ezen törvényjavaslatot 
a szerint, a mint Pest belvárosa érdemes képvise
lője előterjesztete, most tárgyalni, vagy pedig az; 
osztályokhoz utasitani? (Most!) Ennélfogva min
denekelőtt a t. ház által tárgyalt és jóváhagyott ko
ronázási hitlevél és esküminta a mélt. főrendekhez 
át fog vitetni. (Egyszerre mind a hármat!) 

ManOJloviCS E m i l : Minek a hitlevelet és 
eskümintát külön fölt erjeszteni ? Egyszerre kellene 
ezt a törvényjavaslattal együtt teljesíteni. (He
lyeslés.) 

Elnök: Hiszen mind a három tárgy egy
szerre fog fölterjesztetni, s épen azért tettem a 
kérdést, hogy a törvényjavaslatot most kívánja-e 
tárgyalni a t. ház? (Most tárgyaljuk!) Jegyző úr a 
szöveget föl fogja olvasni. (Halljuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a lemon
dásokra vonatkozó törvényjavaslatot) 

Elnök". Méltóztatnak átaíánosságban elfo
gadni? (E'fogadjuk!) A t. ház a szerkezetet a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja. Következik a 
részletes tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat fölzetét s 1-sö szakaszát, mely mindkettő egyen
kint elfogadtatik. Olvassa a 2-dik szakaszt.) 

S i m a y G e r g e l y : A 2-dik szakaszra nézve 
egy csekély styláris módositást bátorkodom aján
lani. E szakaszban mondatik: „káros következ
tetések ellen" ; én pedig a „káros" szót nem tartom 
helyesnek, mert az magyarázatnak lehet kitéve, 
mi káros, mi nem az? Azért ezt a kifejezést aján
lom: ,,jogi következtetések.'' (Fölkiáltások: Marad
jon a szerkezet.') 

E l n ö k : A kik a 2-dik szakaszt eredeti szer
kezetében kívánják elfogadni, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horvát i ! LajoS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 3-dik szakaszát.) 

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

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az egész 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Már most méltóztassanak azok, kik 
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a fölolvasott törvényjavaslatot egészben elfogad
ják, fölállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ennélfogva mind a hitlevél, mind az eskü
forma, mind a törvényjavaslat el van fogdává. 

B e m á t h Z s i g m o d : Tisztelt ház! Régi és 
tisztelt barátom, Pest belvárosa érdemes követe 
vigszahivatkozott ma rám, hogy én a hajdani for- | 
mákhoz szívesen ragaszkodom ; bebizonyítom ezt 
azzal, hogy még egy régi és a nemzetnek szokásos 
formájára bátorkodom figyelmeztetni a t. házat. 
I lyen örvendetes alkalommal, kivált midőn két 
koronázandó magas személyről van szó, minden
kor azt követte az országgyűlés, s hiszem, fogja 
most is követni, hogy 8 felségöknek a szokott ho
noráriumot megajánlja. Ezek a szokot/: honorá
riumok az én tudatom szerint ugy voltak, hogy a 
koronázandó királynak, mind pedig ő felségének 
a megkoronázandó királynénak 50—50 ezer ara
nyat ajánlott föl az ország, fölajánlotta pedig az 
ország azt oly móddal, hogy annak kivetése minden
kor a kiváltságos osztályra hárittatott. Most, azt hi
szem, hogy a kiváltságok megszűnvén, egyformán 
fog a teher is elosztatni, haugyan ezt tehernek 
lehet nevezni, s azt hiszem , hogy annak közosz
tály szerint kell föl osztatni. Kérem tehát a t. kép
viselőházat, méltóztassék szerény indítványomat 
elfogadni. {Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a most tárgyaláson 
keresztülment hitlevél, eskíiforina és törvény-
czikk a mélt. főrendekhez fog átvitetni és pedig Jo-
annovies György jegyző űr által. 

Pest belvárosa t. képviselője indítványozta, 
hogy a ház testületileg tisztelegjen ő felségüknél. 
Mielőtt ez megtörténnék, a miniszterelnök úr erre 
nézve lépéseket fog tenni, s a t. háznak be fogja 
jelenteni az időt. mikor a tisztelgés megtörténhetik. 
A mi a tisztelgő' küldöttség tagjait illeti, bátor 
vagyok azon kérdést intézni a t. házhoz, méltóz-
tatik-e azt sorshúzás utján eldönteni, vagy az el
nökségre bizni a tagok javaslatba hozatalát? 
(Közbeszólások: Az elnökség javasolja a tagokat! 
Mások: Most mindjárt!) Ha tehát az elnökségre 
méltóztatik bízni, holnap leszek bátor a tagokat 
javasolni. (Közbeszólások •' Most mindjárt!) 

Deák FerenCZ: Az általam indítványba ho
zott küldöttségek tagjait az elnök tán akkor hoz
hatná javaslatba, a mikor ebbeli határozatunkra 
nézve a mélt. főrendek üzenet által hozzájárulásu
kat kijelentik. 

A mi a ma hozott többi határozatot illeti, ; 
ezekre nézve is, valamint az előbbire, a jegyző föl-
tehetné a jegyzőkönyvet, addig pedig az ülés föl
függesztethetnék. 

A fényes küldöttség tagjainak számát is meg 
kellene a háznak határozni, hogy számuk is közöl
tethessék a mélt. főrendekkel. Azt hiszem, czél-

szerü lenne, ha 40-et választanánk. (Közbeszólások: 
60 tagot! Mások: 60-at!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, azon esetre, ha a 
t. ház abban méltóztatik megállapodni, hogy az 
elnökség terjeszsze elő a tagokat, javaslatot vagyok 
bátora ház elé terjeszteni. (Helyes! Halljuk!) Ha a 
t. ház kívánja, mindazokra a bizottságokra nézve, 
melyeket Pest érdemes képviselőjemditványozott, 
az ajánlás most is megtörténhetik; az bejöhet a jegy
zőkönyvbe, és talán azután föl lehetne az ülést 
függeszteni. (Helyes! Tessék ajánlani!) Egyszer
smind, ha kívánja a t. ház, a tisztelgő küldöttség 
névsorát és a tagok számát is meg lehet határozni. 
(Helyes! Halljuk !) 

Bezerédi László: Azt hiszem, délután 
minden esetre kell ülést tartanunk, hogy a főren
dek határozatai velünk közöltessenek, különben 
nem történhetik meg holnap a tisztelgés. (Helyeslés. 

K á r o l y i Ede gr .: Talán a küldöttség szá
mát is meg kellene határozni, hogy az is a felső 
ház tudomására jutván,a főrendek tudják magokat 
mihez tartani a számot illetőleg is. (Helyes,') 

E l n ö k : Vannak még tárgyak, melyekre 
nézve határozatot kell kimondani. Pest belvárosa 
érdemes képviselője javaslatba hozta, hogy nádor 
nem létében a koronázásnál szükséges nádori teen
dőkkel Andrássy Gyula gr. ugy mint képviselő 
hatalmaztassék meg. (Helyeslés.) 

Káro ly i Ede gr . : Nem is mint képviselő, 
hanem mint magán egyén, kiben a közvélemény 
öszpontosúlt. 

BÓnis S á m u e l : Mint a nemzetnek e czélra 
választottja. 

E l n ö k : Andrássy Gyula gr. tehát a koro
názásnál, mint a nádori teendők teljesítésére meg
választott fogja a nádori kötelességeket teljesíteni. 
Ez a mélt. főrendekkel hozzájárulás végett szintén 
közöltetni fog. 

Következik Bernáth Zsigmond képviselő úr 
előterjesztése a koronázási honoráriumra nézve, ö 
javaslatba hozta, hogy mind ő felsége a királynak, 
mind ő felsége a királynénak 50—50 ezer darab 
arany adassék, de ne ugy, mint annak előtte, a 
nemesség részéről, hanem az országos pénztárból; 
ezt elfogadta a t. ház; ez tehát szintén közöltetni 
fog a mélt. főrendekkel; a minisztérium pedig föl-
hatalmaztatlk, hogy erre nézve intézkedjék. 

K á r o l y i Ede gr.*. T. ház! E kifejezést: 
„fölhatalmaztatik", nem találom helyesnek; hanem 
kötelességévé tétetik az ország akaratját teljesíteni. 

G h y e z y K á l m á n : Megbizatik ! (Helyeslés.) 
E l n ö k : Tehát a minisztérium megbizatik az 

illető intézkedésekkel. 
Deák FerenCZ: Hogy a minisztérium ez ösz-

szeget kifizesse és beszedje, az majd később törvény
ben fog kimondatni, és pedig a koronázás után. A 
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törvénybe soha se megy be az ország által föl
ajánlott összeg ; a törvény csak azt mondja: „suae 
majestati regiae honorárium offertur." Majd a tör
vény tárgyalásánál megvitatjuk. mi kifejezést 
használjunk e kivetésre nézve. A miniszter úr csak 
szerezze meg a pénzt. (Derültség.) 

Elnök : A koronázási hitlevél átadásával, az 
annak készítésével megbízott 24 tagon kívül, még 
következő képviselő urak volnának megbízhatók: 
Jankovlch Antal, Károlyi Ede gr., Kovách László, 
id. és ifj. Zichy József gr., Lovassy Ferencz, ifj. 
Budics József b., Semsey Albert, Széchenyi Béla 
gr., Vay Béla b. . Ándreánszky Boldizsár, Geduly 
Lajos, Szirmay Géza, Reviczky István, Tolnay 
Károly, Damaszkin János, Gozsdu Manó, Manoj-
lovics Emil, Wlád Alajos, Véghső Gellért és Mo-
csonyi Antal. (Helyeslés.) E küldöttség teendője 
lesz: megkér ni ő felségét, hogy magát meg
koronáztassa, továbbá megkérni ő felségét, hogy 
engedje meg- ö' felségének a királynénak megko-
ronáztatását; erre ő fölségét a királynét is meg
kérni; megkérni ő fölségét, hogy a királyi hitlevelet 
fogadja el. Végre a küldöttség teendői közé fog 
tartozni a hitlevél visszahozatala. 

Deák FerenCZ: Ezen küldöttség teendője 
lesz mindazon megkéréseket teljesíteni, t. i. a coro-
nationalis diplomát ő fölsége elé terjeszteni; meg
kérni, hogy azt még a koronázás előtt méltóztassék 
fontolóra venni, elíogadni, aláírni és kiadni, ö föl
sége fogja azután meghatározni, mikor adja azt ki; 
és valószínűleg a miniszterelnök úr által fogja 
tudatni, mikor és hogyan kívánja azt átadatni. 
Meglehet, hogy ő fölsége ide fogja küldeni, az 
országgyűléshez; meglehet, hogy a miniszterelnök 
úr arról fog bennünket tudósitni. hogy küldjünk 
ő felségéhez küldöttséget; meglehet, ő felsége azt 
fogja akarni, hogy in pleno adja át. De mindennek 
ne praeoccupáljunk. Ha ő "fölsége küldöttség által 
kívánja átküldetni, természetesen az átadással meg
bízott küldöttség által fogjuk ezt teljesíttetni. 

E l n ö k : Tehát az utolsó pont kimarad. 
Épen most esett értésemre, és ezt kötelessé

gemnek tartom a háznak bejelenteni, hogy t. i. ő 
felsége ezen küldöttséget holnap d. u. 5 órakor 
fogja elfogadni. 

Jekelfalnssy Lajos: Ezen küldöttséghez a 
ház tisztelt elnökét is kérem soroztaim. (Helyes!) 

A p p o n y i G y ö r g y g r . : Meglehet, figyelme
met elkerülte, midőn a nevek fölolvastattak mélyen 
tisztelt elnökünk által ; hanem én a küldöttséget a 
koronázásnál oly véghetlen fontosnak és ünnepé
lyesnek tartom, hogy részemről azt hiszem, igen 
tisztelt elnökünket megkérjük, hogy ezen küldött
ség élére álljon. 

E l n ö k : Ha méltóztatik pa r ancsolni, én igen 
szívesen fogom teljesíteni a t. h 4 z parancsát. 

KÉPVISELŐ H, NAPLÓ 186V, ív. 

Azonkívül kell még küldöttségről gondos
kodni, mely a koronát át fogja szállítani, mire nézve, 
ha a t. ház kívánja, a következő t. képviselő ura
kat vagyok bátor ajánlani. A koronát viszik : Bá
nó József, Inkey József, Vojnics Barnabás, Dózsa 
Dániel. A korona átvitele alkalmával a koronát 
kisérik : Ivánka Imre, Rónay Lajos. Szitányi Ber
nát, Kovách László, Joannovics György és Zichy 
Jenő gr. (Helyeslés.) 

Régi bevett szokás szerint a királyi ebédnél 
a koronázás alatt szoktak mind az alsó, mind a 
felsőház részéről megjelenni. Erre nézve, ha kí
vánja a t. ház, szintén fogok ajánlatot tenni. Ezen 
küldöttség tagjai lennének : Szirmay Pál, Bencsik 
György, Trauschenfels Emil, Tóth Vilmos, Voj*-
nics Lukács és Stefanidesz Henrik. (Helyeslés.) 

A domb előtt, hol a kardvágás fog történni, 
miután a helyiség meg nem engedi, de a körül
mények is olyanok, hogy lehetetlen, hogy az 
egész ház ott megjelenjék; azonban ez is kiegé-
szitő része a koronázásnak : ha a t. ház u e v ki-
vánja. talán küldöttség által fog képviseltetni ? 

Deák FerenCZ: A koronázást, ugy annak 
mindennemű solemnitását az egész országgyűlés s 
általaaz egész ország teljesiti,ugy hogy ott a népnek, 
mindenkinek, a ki oda fér, helye van. Ne is indít
sunk tehát oda küldöttséget, mert ennek okát nem 
látom; hanem mindenki fog ott megjelenni, a ki 
helyet talál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen küldöttség tehát elmarad. 
Most nincs egyéb hátra, mint a jegyzőkönyv 

fölvétele, miért is az ülést rövid időre felfüggesz
tem. (Negyedórái szünet.) 

Horváth Lajos jegyző: Az egész jegyző
könyv még nem kész; csak azon pontjait fogom föl
olvasni, melyek a mélt. főrendekkel közlendők. 
(Olvassa a jegyzőkönyvnek a koronázási hitlevélre, es" 
kümintára s lemondási törvényjavaslatra, a korona
örök eskümintájára, végül a, különféle küldöttségekre, 
vonatkozó pontjait.) 

Ivánka I m r e : E kifejezést : „fényes kül
döttség," nem tartom korszerűnek, s ezzel kérem 
pótoltatni: „számos tagból álló küldöttség." (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző: E szerint igazítom 
ki. (Olvassa azon pontot, mely szerint a nádori hiva
tal teendőivel a, koronázásnál a képviselőház Andrássy 
Gyula grófot mint az ország választottját hízza meg.) 

Gliyezy K á l m á n : E kifejezést : „a képvi
selőház bizza meg," nem tartom helyesnek, mert 
az ország bizza meg, és a főrendeknek ehhez még 
hozzá kell járulniok. Tehát ezt ugy kell kifejezni, 
hogy a képviselőháza maga részérőlkivánja meg-

j bízni, azon föltevés mellett, hogy a főrendek hoz-
| zá járulnak. (Helyeslés.) 
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Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a koroná
zási ajándékra vonatkozó pontot.) 

Ghyczy K á l m á n : Nem tartom helyesnek a 
jegyzőkönyv azon kifejezését, mely szerint „az 
összeget adó utján kell beszedetni." 

BÓnis S á m u e l : Mégis annyit ki kellene 
tenni : „mely az ország minden lakosa által fog 
födöztetni", mert ezelőtt e költséget csak a nemes
ség viselte. 

D e á k F e r e n c z : Én is azt hiszem, hogy mi
kor ajándékozunk valakinek valamit, nem helyes 
kitenni, mi módon szerezzük azt be. Egyszerűen 
csak azt kell mondani : „ő felsége a királynak 
is 50 ezer aranyat, ő felsége a királynénak is 50 
ezer aranyat ajánlanak föl." Hogy miképen szed
jük be, nem kell kitenni, de igenis meg kell em-

liteni, hogy a megajánlás az összes nép nevében 
történt. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a kiigazí
tott jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Meglehet, hogy délután a főrendek
től üzenetek fognak átküldetni : azért 5 órakor 
ülést kell tartanunk. 

Még néhány igazolási kérdést kell elintéz
nünk, s e czélra holnap d. e. 11 órakor tartunk 
ülést. 

Végül még jelentem a t. háznak, hogy 
Ráth Károly, Pest Józsefvárosa képviselője beadta 
megbízó levelét. Áttétetik az állán dó igazoló bí
zottsághoz. 

Az ülés végződik d. u. 1)) órakor. 

CXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 4-dikén 

D ó s a E l e k e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Elbatároztatik, hogy a lemondásokra vonatkozó törvényjavaslat küldessék át a főrendekhez s ezek azólittas-
sanak föl annak a koronázási hitlevéllel együtt tárgyalására. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 5 órakor. 

E l n ö k : T. ház ! A mai ülés jegyzőkönyvét 
Oesvay Ferencz jegyző úr fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit jegyezni fogja Csengery Imre 
jegyző ur 

Azt gondolom, legelőbb a ma délelőtti ülés 
jegyzőkönyvének egy részét kell fölolvasni, mi
vel az még hitelesítve nem volt. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a délelőtti 
ülés jegyzökönyvének még nem hitelesített pontjait.) 

E l n ö k : Nincs észrevételük? (Nincs!) Ennél
fogva a jegyzőkönyv hitelesítetett. 

Tisza K á l m á n : A mai napon azon nézet 
merült volt föl—gondolom, mindnyájan emlékeznek 
— a tisztelt ház kebelében, valamint eredetileg is 
u g y történt a megállapodás, hogy a trónlemon
dásra vonatkozó törvényjavaslat a koronázási hit
levéllel egyidejűleg tárgy altassák, és a tárgyalás 
u g y vezettessék, hogy arra nézve az országos 
megállapodás még koronázás előtt létre jöhessen. 
Ezen határozatnak elég nem tétetett: mert a mai 

napon, habár el lőn is fogadva e törvényjavaslat, 
mielőtt az ülés a jegyzőkönyv elkészítése végett 
fölfüggesztetett, ez csak most hitelesíttetett és a 
mélt. főrendekhez át nem küldetett. Én részemről 
egyenesen kimondom, hogy ezen eljárást helyte
lennek tartom; de egyúttal fölkérem az elnökséget, 
méltóztassék ezennel ugy intézkedni, hogy ha 
azonnal nem tétetnék elég a ház végzésének, an
nak még elég tétessék, és a mélt. főrendek szorít
tassanak föl, hogy a holnapi napon azt a törvény
javaslatot tárgyalják. 

Horváth Lajos jegyző: T. ház! Ennek 
oka csak az idő rövidsége volt : mert 4 óráig má
solták az írnokok, mégsem készültek el. 

E l n ö k : Tehát a t. ház kimondja, hogy miu
tán ugy, mint megállapítva volt, e törvényjavas
lat az itt kifejtett akadály miatt a fölsőházhoz át 
nem küldethetett, küldessék át tehát, hogy a hol
napi ülésben tárgyaltathassék. 

TiSZa K á l m á n ; A végzésre bátor vagyok 
kimondani : nem szeretném, hogy a jegyzőkönyv
be jöjjön azon akadály, melyet a jegyző ur kinyi
latkoztatott, mert nem tartanám helyesnek, hogy az 
idő rövid ségét a ház indokul elfogadja; inkább 




