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CXLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. június 28-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: A főrendé küzenik/hogy ő felsége Ferencz József koronázására, kiadott hitlevelére s letett esküjére, koronázási tiszte
letdijára, fels. Erzsébet koronázására s tiszteletdijára, végre a koronaőrökre vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Kihirdettetik a két 
jegyzőre történt szavazás eredménye. A kormány beadja a vasutakra -vonatkozó határozati javaslatát, s ez napirendre tűzetik. Eöser 
Miklós végleg igazoltatik, GuD József választása megsemmisíttetik. A reichsrath küldöttségével tanácskozandó küldöttség iránti ja
vaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e, 11 '/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Horváth Lajos jegyző úr, a szólani 
kívánók neveitfogja jegyezni Csengery Antal jegyző 
úr. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 
2 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A mélt. főrendek jegyzője Apor 
Sándor b. úr üzenetet fog a mélt. rendek részéről kö
zölni. 

Apor Sándor b. főrendi jegyző (a háznagy 
által bevezetve, az elnöki szék elé lép): Mélt. elnök úr 
t. ház ! A főrendek felséges Ferencz József Magyar
ország és társországainak királyává avatásának 
és megkoronázásának, ú g y a koronázás előtt az 
ország részére kiadott hitlevelének és kapcsola
tosan a koronázáskor letett esküjének, továbbá a 
király ő felségének fölajánlott koronázási tisztelet
díjnak, úgy Erszsébet királyné szerencsés megko-
ronáztatása alkalmával szintén fölajánlott tisztelet
díjnak, végre Károlyi György gr. és Vay Miklós 
br. koronaőrökké megválasztatása, fölesketése és 
a koronaőri teendőkkel megbízva volt Ny áry Antal 
b. fölmentésének törvénybe czikkelyezését tartal
mazó ja vaslatokat abban az alakban, a mint átküldet 
tek, egyhangúlag a magokévá tévén, van szerencsém 
az ez érdemben kelt határozatokat a jegyzőkönyvi 
kivonatokkal együtt méltóságodnak tisztelettelje
sen átnyújtani. (Éljenzés.) 

E l n ö k : A főrendi háznak ezen most közölt 
üzenete Horváth Lajos jegyző által föl fog olvas
tatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvssa a főrendi ház 
határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot.) 

MoCSOnyi S á n d o r : T. ház ! A jegyzőkönyvre 
nézve van egy észrevételem: t. i. nem látom benne 

nyomát azon határozatnak, melynél fogva a nem
zetiségi ügyben tett jelentéshez csatolt mellékletek 
kinyomatása elrendeltetett. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : A képviselő úr ész
revételére az válaszom, hogy már a tegnapi jegyző
könyvben előfordult a háznak e javaslat kinyo-
matását elrendelő határozata. 

E l n ö k : Csengery Imre jegyző úr a teg
napi szavazatok eredményét fogja fölolvasni. 

Cengery Imre jegyző (olvassa a két jegyzői 
állomásra beadott szavazatok eredményét) : 271 sza
vazat adatotbe, melyek közül kettő üres volt, sRadics 
Ákos nyert 231, Gajzágó Salamon pedig 198 sza
vazatot. (Eljenzés.)A többi szavazat több jegyző
jelölt közt oszlott meg. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Azon kitünte
tésben részesülvén, hogy a t. háznak csakis imént 
kifejezett bizalmából az egyik jegyzői állomás be
töltésére fölhivattam, lelkem mélyéből mondok 
azért köszönetet; s remélve, hogy a t. ház, tekintve 
azon tiszta és önzéstelen akaratomat, melyet a haza 
szolgálatában eddig is mindig keblemben hordtam, s 
Isten segítségével ezután is ott mindig hordani fogok, 
lehető fogyatkozásaim iránt elnéző lesz, ez elnézésre 
a t. házat egész tisztelettel fölkérem. (Éljenzés.) 

Kadics Á k o s : T. ház! Mielőtt a tisztelt 
képviselőháznak különösen megtisztelő bizalma 
folytán jegyzői székemet elfoglalnám, engedje 
megat .ház,hogy ezen ritka kitüntetésért tisztelet
teljes köszönetemet fejezzem ki. Igyekezni fogok 
ezen nem várt megtisztelő bizalmat csekély tehet
ségemtől telhetőleg kiérdemelni. Ajánlom maga
mat a t. ház becses figyelmébe. (Éljenzés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter t 
T. ház ! a közelebb lefolyt sanyarú éveknek jelesen 
a mi érdekünkben sok mulasztásai vannak, me
lyeknek pótlására nekünk gyorsan és kettőzött. 

4 1 * 
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erővel kell a cselekvés terére kilépnünk. 
A kormány érzi e kötelességét, és meg levén győ

ződve azon átalánosan elismert elvnek igazságáról, 
hogy politikai önállásunkat és függetlenségünket 
nagy részben anyagi jóllétünk biztosithatja, és tudva 
azt, hogy hazánknak, mint termelő országnak, 
termesztményeinek elárusíthatása tekintetéből első 
sorban gyors közlekedési eszközökre, azaz vasu-
takra van szüksége: legfőbb figyelmét erre kívánja 
most fordítani, és legfőbb kívánsága az, hogy men
tül rövidebb idő' alatt mentül több vasutvonalt léte
síthessen. Óhajtja pedig ezt az elősoroltakon kivül 
még azon okból is, mert aggódva látja, hogy né
pünk már-már roskadoz a reá sulyosodó nehéz ter
hek nyomása alatt. A vasúti építkezések által pe
dig tetemes pénzösszegek hozatnak forgalomba, és 
ezek nagy része, nevezetesen a földmunkálatok 
által, épen a munkás nép kezébe jő, mi által adóké
pessége növekszik, és igy a nép képessé lesz mind 
saját szükségei fedezésére, mind pedig az állam 
elutasíthatlan terheinek hordozására. 

Továbbá kedvező körülményül vagyok szeren
esés a t. ház előtt kijelenthetni azt is, hogy a kor
mánynak a hozzá érkezett többrendbeli ajánlatok-

* ból alkalma volt meggyőződni arról, hogy az euró
pai pénzpiaczokon alig volt egyszer több pénz
erő, elhelyzésreváró, mint épen a jelen pillanatban, 
és ezt kedvező alkalmul lehetne fölhasználni épen 
a vasutak építkezésénél; de, hogy e kedvező al
kalom meddig fog tartani, azt nem tudja előre senki 
megmondani. Ugyanis korunk a nagyszerű és vé
letlen változások kora. Hónapok, sőt csak hetek 
munkája lehet, oly fordulatokat idézni elő, melyek 
a most e czélra kínálkozó pénzerőket egészen más 
czélra vennék igénybe, és ekkor a most kedvező
nek ajánlkozó alkalom kezünkből használatlanul 
kisiklanék. 

Ennélfogva, hogy ez ne történhessék, a kor
mány fölhatalmazást kíván kérni a t. háztól arra, 
hogy : először haladéktalanul tegye meg mind azon 
előmunkálatokat, melyek az ország érdekében mi
előbb kiépítendő vasútvonalak létesítésére szüksé
gesek 5 másodszor, hogy az első években már szük
ségelt vasutak építésére megkívántató pénzerő 
lehető legczélszerubb módon s kedvező föltételek 
melletti beszerzéséről gondoskodjék. Az ez iránt 
hozandó határozati javaslatot van szerencsém a t. 
ház asztalára azon kéréssel letenni, hogy azt a 
maga módja szerint tárgyalni, s a kért fölhatalma
zást megszavazni méltóztassék. (Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a vas-
utakra vonatkozó javaslatot.l) 

Trefort Á g o s t o n : T. ház ! Tekintve, hogy 
az országgyűlés a szünetelés küszöbén áll, hogy a 

7 Lásd az Irományok 134-dik számát. 

képviselőház tagjai — a mint ez igen természetes 
— gazdasági érdekeik tekintetéből minélelőbb 
haza óhajtanak menni: nagyon czéls zerűnek tar
tanám, ha minden időveszteség nélkül e tárgy ;i 
holnapi napon tartandó ülésre tűzetnék ki. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én igen értem azt, 
hogy azok, kik e tárgygyal már régebben megis
merkedhettek, óhajtják, hogy az, akár holnap, akár 
még ma tárgyaltassék; de azt tartom, hogy a ház 
tartozik annyi méltányossággal azoknak, kik nem 
ismerkedhettek meg e tárgygyal előbb, hogy ha nem 
is annyi időt, a mennyi a szerencsésebbeknek volt, 
legalább néhány napi időt vehessenek magoknak 
a dolog megfontolására. {Helyeslés.) Tudom, hogy 
a t, ház tagjai és édes mindnyájan vágyunk — mi
helyt csak lehet — haza menni; de nem is akar
nám föltenni, hogy bárki is a t. ház tagjai közül, 
csak azért, hogy egykét nappal hamarabb mehes
sen haza, ily fontos dolgot el akarna hamarkodni. 
Én tehát hétfőre kívánom e tárgyat napirendre 
tűzetni. {Helyeslés. Némelyek: Holnap!) 

Elnök: Holnap és hétfő közt oszlik meg a t. 
ház véleménye. {Holnap! Hétfőn! Zaj. Elnök 
csenget.) i 

1 Besze J á n o s : T. ház ! Gyakran tette a t. 
ház, hogy bármely vallásfelekezet ünnepnapja 
iránti tekintetből nem tartott ülést. Holnap nagy 
ünnep van: ennélfogva indítványozom, hogy a 
legközelebbi ülés hétfőn tartassák. (Helyeslés. Föl-
Máltások : Hétfőn ! Holnap!) 

Elnök (csenget): Holnap és hétfő közt van 
a kérdés. Legelőször a holnapi nap inditványozta-
tott, ennélfogva előbb erre fog a szavazás tör
ténni. 

SoniSSicll P á l : Engedelmet kérek, de mikor 
egész párt nevében kéretik a tárgyalás elhalasz
tása azért, hogy a tárgygyal megi smerkedhessenek, 
azt hiszem, nem lehet szavazásnak helye. (He
lyeslése) 

E l n ö k : Én részemről ugyanazon oknál fog
va, melyet Somssich Pál képviselő' úr előhozott, 
akarnám a tárgyalást hétfőre halasztatni. (Elénk 
helyeslés.) A határozati javaslat tehát hétfőn fog 
tárgyaltatni. 

Lázár Dénes képviselő úr az igazoló bizottság 
részéről jelentést fog tenni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Torontálmegye hilleti választó
kerületének több választója által Röser Miklós már föl-
tételesen igazolt képviselő választása ellen beadott fo
lyamodványa tárgyában. Az igazoló bizottság Röser 
Miklóst végleg igazolandónak véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Röser Miklós végleg iga
zoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését C'ull József Segesvár és választóké-
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rülete képviselőjének választása tárgyában. Abizottság 
a választást megsemmisíttetni véleményed. Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Segesvár és 
választókerülete központi bizottsága uj választás 
eszközlésére fog fölszólíttatni. 

Áttérünk a napirendre, melynek tésgya,: a 
minisztérium által a közös érdekű viszonyok tár
gyában előterjesztett határozati javaslat. 

Horvát í l LajOS j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslatot.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
U g y hiszem, t. ház, hogy ezen határozati javaslat 
bővebb indokolásába nem szükséges bocsátkoznom. 
Mindenki előtt ismeretesek azon fontos indokok, 
melyeknél fogva nem csak politikai, hanem anyagi 
szempontból is, nem csak óhajtandó, de mindenek 
fölött szükséges és kívánatos, hogy már a jövő 
évre rendszeres költségvetést terjeszthessen a kor
mány a ház elé, és hogy a ház a fölött határoz
hasson. 

A közös érdekű viszonyok iránt hozott tör
vényből méltóztatnak tudni, hogy mindenek előtt 
egy országos küldöttség kiküldése szükséges, mely 
a birodalom másik felének küldöttségével értekez
vén, az arány kérdése iránt fogja javaslatát előter
jeszteni. Ezen jelentés alapján fog az országgyűlés 
határozni, és a végleges törvényhozási megállapo
dás után lehet csak a delegatiót kiküldeni; miután 
pedig a delcgatiók a közös költségek tételei iránt 
megállapodtak, lehet a rendszeres költségvetést 
Magyarország országgyűlése elé terjeszteni. 

Mindezen okokból azon nézetben van a kor
mány, hogy ezen országgyűlésnek, mielőtt magát 
elnapolná, szükségkép ki kell küldenie azon kül
döttséget, mely a törvény 18, 19, 20. szakaszai 
szerint a quota kérdése iránti tárgyalásokat meg 
fogja inditani. 

A határozati javaslatban a 67-dik szakasz is 
idéztetett. Ennek oka leginkább abban rejlik, hogy 
a quota kérdésének czélszeríí megoldására átalá-
ban véve okvetlenül szükséges mindazon tárgya
kat és kérdéseket, melyek a 6 7-dik szakaszban érin
tetnek, az államadósságokat illetőleg, megoldás elé 
vezetni. A 67-dik szakaszban az 55-dik szakaszra 
történik hivatkozás, melyben ki van mondva, hogy 
most is kész az ország az államadósságok terhének 
egy részét elvállalni és ez iránt előleges értekezés 
folytán 6' felsége többi országaival egyezkedésbe 
bocsátkozni. A kormány előterjesztése tehát a 67. 
szakasz érintése által nem értett mást, mint azt, 
mit a törvény kifejez. De, hogy ezen nézet tisztán 
és határozottabban fejeztessék ki, bátor vagyok a 
következő hozzáadást javaslatba hozni: (Halljuk ! 
Olvassa:) „k. határozati javaslat vég soraiból a 
67-dik idézése elmarad, két utolsó sora pedig igy 

módosittatik; „Az értekezés bevégezte után ezen. 
országos küldöttség jelentését haladék nélkül az 
országgyűlés elé lesz terjesztendő;a s ezután a kö
vetkező toldalék csatolandó: „Az államadósságok 
után a Magyarország által elvállandó évi járulék kér
dése, a közös érdekű viszonyok iránt hozott törvény 
55 . §-a szerint, ő felsége többi országaival történt elő
leges értekezés folytán levén megállapítandó, a fe
lelős minisztérium az országos küldöttségnek fogja 
előterjeszteni az erre vonatkozó adatokat és. az ő 
felsége többi országai felelős minisztériumával foly
tatott tárgyalásokat. Az országos küldöttség feladata 
lesz az 6 felsége többi országai törvényhozása ál
tal kiküldendő választmánynyal a fönemlitett tör
vény 55. szakaszában említett előleges értekezésbe 
bocsátkozni. Ezen értekezés eredményét a minisz
térium az országgyűlés elé terjesztendí." 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (lediktálja e módosí
tást a képviselőknek.) 

P a t a y I s t v á n : Azt hiszem, azért jövünk ide, 
hogy tanácskozzunk, nem pedig-, hogy mint gyere
kek irkáljunk. Máskor méltóztassanak hasonlókat 
kinyomatni, nehogy az időt vesztegessük. (De
rültség.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Azt bocsátom előre. 
hogy úgy gondolom, hogy az igen tisztelt minisz
ter úr azt, mit most előadott, mint módositványt 
akarja tekinteni. (Közbeszólások: Halljuk!) Én leg
alább úgy fogom föl. Nem tudom, ugy tekinti-e a 
miniszter ur is, mint módositványt ? (Halljuk !) É n 
részemről legalább úgy fogván föl, fogok a dolog
hoz szólani. 

Nem hittem volna, t. ház — és sajnálom, hogy 
úgy van. — hogy a közösen érdeklő viszonyok 
tárgyában alkotott törvény védelmére nekem, ki 
azt elleneztem, kelljen fölszólalnom, olyan — meg
győződésein szerinti —megsértés ellen, mely azok
tól ered. kik azon törvényt alkották. I ly helyzetbe 
hoz pedig engem az igen tisztelt miniszter ur hatá
rozati javaslata, mert meggyőződésem szerint — 
és nem ingatták meg e meggyőződésemet azok, a 
miket a miniszter ur elmondott — abban ama tör", 
vény — miként bővebben ki fogom a maga helyén 
fejteni —• némely rendelkezéseiben megsértetik. 

A közösen érdeklő viszonyok tárgyában al
kotott törvény 18 §-a azt mondja, hogy ha majd 
az előző szakaszokban foglalt ügyekre nézve mind
két fél egyetértése folytán létrejött a megállapodás, 
akkor fog kölcsönös alku útján megállapittatni az 
arány, melyben azon ügyek költségeihez a magyar 
korona országai hozzá fognak járulni. Minden fél
reértés kikerülése végett megjegyzem, hogy nem 
értelmezem én úgy ezen szakaszt — sőt tiltakozni 
fognék az ellen, ha más úgy értelmezné — 
mintha a magyar törvényhozás Magyarországot 
illető megállapodásainak érvénye a közös fejede-
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delem többi országai és tartományai országgyű
lésének határozatától lenne függővé tehető; de 
igen is úgy értelmezem — és ha azon szakasz akart 
valamit mondani, gondolom, azt kellett mondania 
— hogy várjuk be az elvállalandó terhek fölötti 
alkudozással azon időpontot, midőn azon másik I 
országgyűlés azon országok- és tartományokra néz- ] 
ve oly törvényes határozatokat hozand létre, me
lyek által megnyugtatva érezhetjük magunkat 
az iránt, hogy a magyar alkotmányt, ujabb alak
jában legalább, tiszteletben tartandónak ismerik 
el, megnyugtatva az iránt, hogy a közös ügyek ör
vénye, mely már is elnyeléssel fenyegeti hazánk 
függetlenségét, s a közös ügyek körének tágítása, 
s a kezelési mód változtatása által reánk nézve még 
veszélyesebbé tétetni nem szándékoltatik. Mind
ezekből azonban még eddig semmi sem történt, és 
mégis az kívántatik tőlünk, hogy válaszszunk a 
quota kérdésében — mert előleg csak erről aka
rok szólani — egy küldöttséget, mely, mihelyt a 
másik országgyűlés a paritás és az arra épített de-
legatiókat elvileg elismeri, azon országgyűlés kül
döttségével alkudozásokba bocsátkozzék. Én ezt oly 
kivánatnak tartom, melynek teljesítése most idő 
előtti, és épen azért helytelen, mert nem gondo
lom, hogy be lehetne bizonyítani, hogy csupán 
csak a paritásnak és a delegatióknak és ezeknek 
is puszta elvileges elismerése által elég legyen téve 
annak, mit a 18-dik szakasz követel. Hiszen tudjuk 
mit jelent az elvileges elismerés! Megkináltak ben
nünket alkotmányunknak, a 48-ki törvényeknek 
elvileges elismerésével : nem fogadtuk el. És tud-
juk,mi történt most ujabban is.midőn a minisztérium 
tettleg kineveztetett, midőn a törvényhatóságok is 
tettleg helyreállíttattak törvényeinknek mindazon 
részeivel, melyek csak elvileges elismerésben ré
szesültek. Kívánom tehát, hogy magára a quotára 
nézve is várjuk be azon időt, midőn a törvény 18. 
szakaszában kikötött föltételnek elég leend téve. 

De ha a quotára nézve idő előttinek és helyte
lennek találom a küldöttség mostani megválasztá
sát : egyenesen a törvénybe ütközőnek tartom azt, 
hogy ezen küldöttség az államadósságok tárgyá
ban is megbízassák. Ugyanis a törvény 6 7-dik sza
kasza, mely az eredeti határozati javaslatban említ
ve van, nem csak az 55-dik §-ra hivatkozik, hanem 
a 61-dik §ra is. Ezen szakaszok elseje, t. i. az 55-dik 
szakasz kimondja, hogy az államadósságok tár
gyában előleges értekezésnek kell történnie; a 
61-dik szakasz pedig, melyre,mint mondám, ugyan
azon 67-dik szakasz hivatkozik, megmondja, hogy 
ezen előleges értekezés mikép történjék : ugyanis 
a két fél felelős minisztériumai által. Rendkívüli 
időkben, jól tudom, hogy ha nem is helyeselhető, 
de gyakran menthető, és olykor majdnem elke-
rülhetlen, hogy némely régibb törvények, melyek 

a közbejött események miatt magok idején meg' 
nem változtathattak, egyben-másban mellőztesse
nek. De részemről legalább nem találom menthe
tőnek azt, hogy mellőztessék egy, már e rendkí
vüli idők következtében alkotott törvény épen azok 
által, kik azt alkottatták. Nem is vezethetne ez eljá
rás egyébre, mint arra, hogy megingassa az ország
ban a hitet a törvények szentsége iránt, hogy nyug
talanítsa a kedélyeket.Mert ugyan lehetne-e azt rósz 
néven venni, ha kételkedni kezdenének egyesek a 
kormánynak törvény iránti tisztelete felől, ha lát
ják, hogy a saját befolyásával alkotott törvényt i& 
megsérti ? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt fogják talán mondani, hogy nagyon lé
nyegtelen dologról van szó; sőt meglehet, még 
azt is fogják mondani, hogy még előny adatik az 
által, hogy ne a minisztérium tegye az előleges ér
tekezést, hanem egy országgyűlési küldöttség. 
De én elsőbben is azt lényegtelennek nem tartom, 
nem pedig azért, mert a 61-dik szakasz először is 
azt mondja ki, hogy az egyezkedések úgy történ
jenek, mint két egymástól jogilag teljesen függet
len államok között az egyekedések történni szoktak; 
miután pedig ezt előrebocsátotta, határozza meg 
a módozatot abban, hogy törjénjéka két fél minisz
tériumai által. Ha most megváltoztatjuk a módoza
tot, megsértjük az elvet, melynek folytán a törvény 
azon módozatot kimondotta. 

De ha állna is az, hogy ez nem lényeges do
log : ki nyújt nekünk biztosítékot az iránt, hogy 
ha most ebben megszegjük a törvényt, megfogjuk 
azon határozatot tartani, hogy a vég eldöntés az or
szággyűlést illeti ? E ház keblében nálamnál sokkal 
kitűnőbb egyének sokszor kimondották azt, hogy 
a törvények között válogatni és azokat megtartan-
dókra és meg nem tardandókra osztályozni nem-
lehet. Tökéletesen áll ez, és a dolog súlya nem ab
ban fekszik, hogy minémü tövény sértetik meg, 
de abban, hogy megsértetik a törvény. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Ezen okoknál fogva nagyon kérem részem
ről az igen tisztelt minisztériumot, várja be a quota 
kérdésében azon időpontot, melyet a törvény 18-dik 
pontja kijelöl, az államadóságokra nézve pedig jár
jon el azon megbízásban, melylyel őt a törvény 
fölruházta; s kérem a tisztelt házat, ne méltóztassék 
a törvény ily mellőzését beleegyezésével szentesí
teni. Gondolja meg, hogy nem jó volna tért adni 
azon hitnek — melynek pedig ezen határozati ja-

' vaslat indokolása által könnyen tér engedtethet
nék — hogy a képviselőház tagjai, csakhogy ha
marabb haza mehessenek, készek voltak beleegyez
ni a törvény mellőzésébe. (Ellenmondás a középen.) 

Részemről mindenesetre a küldöttség mostam 
megválasztása ellen szavazok; ha pedig ezen né-^ 
zetemtől a tisztelt ház többsége által elüttetném, 
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föntartom magamnak, hogy a részletes tárgyalás
nál, legalább az államadósság pontjára nézve ,'mely-
ben a törvény egyenes megsértését találom, meg
lehessem módosításomat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : Fel vagyok hatalmazva 
szólni elvbarátim nevében is. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy én és elvro
konim a közös fejedelmen kivül Ausztriával soha 
közös ügyet el nem ismertünk, és a sanctió prag
matikából kiolvasni nem tudunk, de miután szólt 
a többség, s a többség szava törvénnyé lett, meghaj-
lunk mint törvény előtt. Meghajlunk de meg nem 
nyughatunk. Meg nem nyugtathatunk mindazok ál
tal, mik elmondottak e házban a közös ügyek érde
mében ; sőt meggyőződésünk lévén, hogy a dele-
gatiók institutiója veszélyes ugy az ország önállása, 
mint az ország békéje és jóllétére, kénytelenek va
gyunk kinyilatkoztatni, hogy annak létesítésére po-
sitive közre nem működhetünk, nemcsak, hanem 
meggyőződésünknél fogva annak a törvény korlá
tai közt s törvényes móddal mindig ellene fogunk 
működni; s e tekintetben jelenleg indítva érezzük 
magunkat, ünnepélyesen kimondani, hogy a szóban 
levő küldöttség megválasztásához szavazatunkkal 
nem járulunk. 

Böszörményi László: T. ház! Na gy rész
ben járulok azokhoz, miket Tisza képviselő tár
sam a tárgyalás alatt levő határozat érdemére nézve 
elmondott; másrészről csatlakozom ahhoz is. mit 
Bobory elvtársam elmondott, jelesen: hogy én ré
szemről nem járulok ezen küldöttségnek ez úttal 
való megválasztásához, és pedig épen azon indo
koknál fogva, melyeket Tisza Kálmán kifejtett: 
mert a küldöttség javasolt működésében én is a 
többség által elfogadott és már szentesített törvé
nyek megsértését látom. 

Helyesen mondotta Tisza Kálmán, hogy vál
tig érezzük súlyát annak, miszerint a törvények 
elvileges elfogadásába oly hajlandók voltunk any-
nyi ellenkező nyilatkozataink daczára tényleg be
lenyugodni. Igenis, az 1865-diki kir. leirat is azt 
fejezi ki, hogy elvileg elismertetnek a 48-ki törvé
nyek. Azok ellen ugyan akkor mi összesen, az 
egész ház, nagy hangon tiltakoztunk, kijelentve, 
hogy ezen elvi elismerés nem ér semmit; de tény
leg a többség végre is elfogadta; és mert az 1866-
diki novemberi leirat i ly tartalmát békén tűrte, sőt 
azon törvényeknek tényleges megváltoztatását is 
érvényesítette a mai napig, ezen eredmény báto
rítja a bécsi kormányt arra, hogy az új törvény 
változtatását is követelje. 

Hogy az ily elvileges elismerés maga után 
ne vonja a többség által meghozott törvénynek 
már ily hamar, még kezdetben való megsértését, és 
az ország érdekeire nézve még hátrányosabbá té
telét ne eredményezze: e szempontból veszélyes

nek tartom a küldöttségnek már most megválasz
tását, mielőtt a másik egyezkedő fél, a maga ré
széről elfogadta volna a közös ügyek kérdésének 
oly módon leendő tárgyalását, miként azt a ma-
gyarországgyülés megállapította. 

Igenis t. ház! nincs értelme addig ily egyez
kedési tötvény tényleges végrehajtásának, mig az 
csak félig van érvényben; mig a másik rész által 
még el sem ismertetett. Sőt épen abban fekszik a 
veszély, hogy a másik rész nem is akarja azt elfo
gadni mind addig, mig a magyar országgyűlés által 
jövőbeli független egyezkedéstől föltételezett kér
désekben is tisztába nem jött, mielőtt t. i. tudná, 
mi történik az államadóssággal, a kereskedelem
mel, s mi történik az összes közösérdeküeknek ne
vezett kérdésekkel, melyek közt a pénzláb, vas
utak s adórendszer is említtetnek. 

Mert ha az osztrák császárság akarná ak
ként elfogadni a közösügyi törvényt, mint a ma
gyar országgyűlés megalapitá: akkor nem hiszem, 
hogy a t. minisztérium már előre javasolta volna 
e határozatot. Én úgy vagyok meggyőződve, hogy 
ezt a bécsi kormány követelése folytán javasolja 
a magyar kormány; mert különben elvárta volna 
azt, mikor értesíttetni fog a paritás elvén levő má
sik felelős minisztérium által saját országgyűlése 
utasitása nyomán, hogy a császárság is a maga 
részéről, mint hasonlólag önálló fél, a Magyaror
szág által meghatározott módon kész a közös vé
delem terheinek akkénti kezeléséhez hozzá járulni . 
Mondom, ha ez Bécsből előleg nem követeltetnék, 
nem tételezem föl a minisztériumról, hogy előre 
javasolta volna a határozatot. 

Ebben látom én, t. ház, a veszélyt. Egyik 
legfontosabb bizonyítéka ez annak, hogy — mi
ként kifejeztetett többször is e házban, — csak
ugyan, nem hogy független volna a magyar mi
nisztérium, hanem nagyon is függő, Bécstől. Na
gyon is függő: mert miként ez is kifejeztetett e 
házban, akként kell alkotmányunkat módosítani, 
hogy abba ő felsége is beleegyezzék. 

Valóban ugy áll a dolog, hogy még ma sincs 
az engedés mérve meghatározva, a mi alkotmá
nyunk még most sincs egészen a bécsi kívánat sze
rint át változtatva; még mindig attól kell tarta
nunk, hogy még roszabbá lesz új alkotmányunk. 
Ha ez nem igy állana, akkor csak egy út volna 
hátra: hogy a minisztérium bevárná a császárság 
felelős kormánya értesítését és csak akkor tenné 
meg a további lépéseket. 

Nekem sem hivatásom az, hogy védelmezzem 
a közösügyi törvényeket; de hivatásom az, hogy 
figyelmeztessem a minisztériumot, és a képviselő
házat, hogy nem csak azt fogja ezen eljárásával 
kimutatni, hogy elhamarkodja az i ly fontos kér
désekben való határozást, hanem valóban azt is, 
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hogy fölfelé és kifelé oly csekély hatása van, hogy 
nem képes ellentállani a bécsi kivánatoknak, a 
törvények védelme alatt se, hanem kénytelen már 
kezdetben a saját maga által szerkesztett törvények 
megsértésével is teljesíteni a bécsi kivánatokat. Én 
óhajtanám a t. kormányt ezen jogos föltevés súlya 
alól fölmenteni az által, hogy a ház ezúttal ne 
avatkozzék e kérdésbe. 

Csíky S á n d o r : T. ház! Ha arról volna szó, 
hogy a közös ügyek tárgyában törvény alkottas
sák s ahhoz képest ezen törvénynek módositása s 
magoknak a közös ügyeknek pontonkinti megálla
pítása volna szőnyegen : akkor ez esetben nem 
szólhatnék hozzája, mert én, a mint szerencsém 
volt a t. ház előtt kijelenteni, olyan közös ügye
ket, melyek Magyarországot az osztrák tartomá
nyokkal közösen terhelnék, se hazám törvényei
ből kinézni, se soha a történelemből megtanulni 
képes nem levén, azokhoz — hogy milyenek le
gyenek azon közös tárgyak, melyek delegatiók, 
vagy az osztrák közös tartományok hozzájárulá
sával lesznek elintézendők — nem szólhatok, mert 
én ilyeneket nem ismervén, véleményemmel hoz
zájárulni képes nem lehetek. De mostan, t. ház, a 
többség által, a mi hozzájárulásunk s az én hozzá
járulásom nélkül is meghozott törvényről van szó, 
melynek engedelmeskedni mindnyájunk kötelessé
ge. Én is tehát ezen kötelességemnél fogva magá
hoz a meghozott törvény tartalmához vagyok bátor 
egy pár megjegyzést tenni. 

Azon határozati javaslat nyomán, mely hatá
rozati javaslatot a kormányférfiak által a ház 
elé tárgyalás végett letétetni látok: én ugy ta
pasztalom, hogy azok az úgynevezett közös 
ügyekben hozott törvények ezen határozati javas
lat által több pontban meg vannak támadva, meg 
vannak sértve. Nem tudom ugyan, hogy a 67-dik 
pontra vonatkozó hivatkozás, mely 67-dik pont
nak kihagyását tervezte a pénzügyminiszter, hogy 
vajon az elfogadható kérdés tárgya-e, vagy pedig 
nem? hogy az a határozati javaslatban ben ma
radjon. Ha a kérdés tárgya volna, ki kellene rá 
mondanom, hogy arra nézve a közösügyi törvé
nyek 67-dik §-ában épen ugy, mint az 55—60. 
§§-ban nincsen egy szóval sem arról említés téve, 
hogy delegátusok útján kelljen meghatározni, az 
államadósságokból mennyi esik Magyarországra, 
mennyi ismét az örökös tartományokra. Hogy ily 
küldöttség s quasi delegátió által — mert mi egyéb 
is az ? — ily úton kelljen azt meghatározni, mert 
ezen törvényczikkben foglaltatik, hogy a két tör
vényhozás kölcsönös egyetértés útján és nem de
legátió alapján, hanem nemzetközi szerződés útján 
fogná megállapítani és elhatározni, mennyi terheli 
az egyik országot, mennyi a másikat? mondom, 
erre nézve törvénysértést látok, ha a delegátusok 

nak, vagyis küldöttségeknek hivatása egyszers
mind e pontok elintézésére is ki lenne terjesztve. 

De mást látok, t. ház, a 24 és 25. §§-ban. Azon 
törvényczikkekben világosan ki van mondva, hogy 
csak akkor lehet és kell ezen közösügyi törvé
nyeknek életbe lépni, a mikor már az örö
kös tartományok független felelős minisztériuma 
életbe léptetve és alkotmánya jogilag létre hozva 
lesz; ki van egyszersmind mondva az, hogy Ma
gyarországot is csak akkor fogja kötelezni, a mi
kor független felelős kormányának kineveztetése 
után egyszersmind a nemzet többi alkotmánya 
teljesen, tökéletesen helyreállíttatott, addig pedig 
ezeknek a törvényeknek a közös ügy alapján való 
elhatározására vagy módosítására nézve semmi 
hatása nincs. Már most, t. ház! mindnyájan tud
juk, hogy Magyarország törvényei, alkotmánya, 
még ekkoráig végleg, teljesen helyreállitva nincs. 
Van-e helyreállitva Magyarország alkotmánya, 
midőn bárhová tekintünk, mindenütt a fönállott 
régi törvénynek, törvényhozásnak hiányait látjuk? 
de különösen, midőn Magyarország társországai
nak, Horvátországnak a 48-dik törvény által meg
állapított képviselői még itt éteremben nem ülnek, 
sőt az országgyűlésben való részvételra meghíya 
sincsenek ? (Fölkiáltások: De meg vannak híva f) Én 
tehát ezeket a kért pontokat azon szempontból, 
mivel még a törvények teljesen helyre állítva nin
csenek, az alkotmánynyal egyetemben, én addig 
ezen törvényczikkeknek megsemmisítése nélkül 
nem látom lehetőnek azt, hogy ezen küldöttségek 
választásába bocsátkozzék a ház. 

Van még egy, t. h á z ! . . . (Halljuk!Zaj.) Bocsá
natot kérek; én nem sokszor alkalmatlankodom; 
méltóztassanak türelemmel lenni. Én nem vagyok 
megnyugodva abban, hogy nincs kifejezve, hogy 
azon megválasztandó s részben alakítandó küldött
ségnek megállapodását a kormány a tisztelt háznak 
elő fogja-e terjeszteni vagy nem ? Ott az nincs ki
mondva, hogy ezen előterjesztés következtében azt 
a t. ház tudomásul köteles-e venni, vagy pedig 
tárgyalás és határozati végett eléje terjesztetik? 
Ha tárgyalás és határozat végett: méltóztassanak 
ezt megérintem, s világosan kitenni, mert külön
ben értelme nincs. 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! A miniszté
rium határozati javaslata két különböző tárgyat 
foglal magában. 

Az egyik a quotának, vagyis azon aránynak 
meghatározása, mely szerint Magyarország a tör
vényben kijelölt közös költségek megállapításában, 
vagyis azon költségek fizetésében részt vesz. Erről 
szólnak a 18, 19, 20 és 21 . §-ok. Erre nézve a 
törvény azt mondja, hogy Magyarország is, a laj-
-tántúli országgyűlés is küldjenek ki küldöttséget, 
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mely ezen arányt adatok után kidolgozza, s elő
terjesztvén azt mindenik a maga országgyűlése 
elé, a két országgyűlés azt fontolja meg, igyekez
zenek megegyezni, s ha meg nem egyezhetnek, 6' 
felsége fogja a kérdést eldönteni. 

Ettől egészen különböző tárgy az államadós
ságokban való résztvevés kérdése. Az államadósságok 
kérdésére nézve először azon esetre, ha a két fél 
országgyűlése meg nem egyeznék, épen nincs ő 
felségének fentartva azon jog, hogy 6' döntsön, 
mert e fölött a két országgyűlés egyezkedés útján 
határoz. Másodszor az államadósságokra nézve az 
sincs kimondva, s nem is volt szándéka a törvény
hozásnak kimondani, hogy ezt a kérdést a dele-
gátiók döntsék el; épen azért ki is vette a törvény 
az államadósságok kérdését a delegátiók kezéből. 
Mert a delegátió, a mint méltóztatnak tudni, az 
előtte fenforgó tárgyak fölött végleg, törvény ere
jével határoz. Épen azért nem is adatott elébe más, í 
mint a mi a közös érdekű viszonyokból kiszemel- j 
tetett, t. i. a külügy, a külügynek és a hadsereg
nek költségei. De az államadósságok nem tétettek 
a delegátióhoz, s nézetem szerint épen ebben té
ved Csiky Sándor képviselő úr, midőn a küldött
séget és delegátiót egy tekintet alá veszi, mintha 
az mindenik egyforma hatáskörrel birna, pedig a 
kettő közt igen nagy a különbség. 

Már most, a mi a két tárgyat illeti, az tagad-
hatlan, hogy a 18, 19, 20 és nem tudom még 
mely szakaszok igen világosan mondják, hogy az 
országgyűlés, t. i. a magyar országgyűlés, ép úgy 
mint a másik országgyűlés, azaz a lajtántúli, kül
döttséget választ, mely a quota fölött javaslatot 
készítsen és e kérdést tisztába hozva, azt a két or
szággyűlés elé terjeszsze, föltétül természetesen azt 
tűzvén ki erre nézve, hogy megállapodás a dolog
ban csak akkor történik, ha azok is elfogadják a 
delegátióra vagy átalában a közös ügyekre nézve 
kimondott elveket. A dolog természetes rendje azt 
hozná magával, hogy várjuk be, mig ezt túl is el
fogadják, (Közbeszólás a bal oldalon: ügy van!) és 
akkor válaszszukmeg a küldöttséget. Itt most az a 
kérdés, hogy a jelen helyzetben, midőn a ház haza 
készül, mi volna tanácsosabb: (Bálijuk!) az-e, hogy 
akkor vétessék föl ezen kérdés a házban, és akkor 
tegyünk eleget a 18-dik szakasz rendeletének, mi
dőn majd tálról is tudomásunkra jő, hogy az álta
lunk kikötött föltétel teljesíttetett? vagy pedig, 
hogy már előleg megválaszszuk a küldöttséget 
föltétel alatt, hogy az akkor működjék, midőn 
azon törvény szabta föltételek teljesítve lesznek ? 
(Helyeslés a jobb oldalon. Ellenmondás a balon.) 
Az első módot is követhetjük: hanem akkor 
arra kell készen lennünk, hogy talán két-három 
hét múlva, talán előbb, talán utóbb, ismét össze 
kell hívni az országgyűlést. (Közbeszólások a bal ' 
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oldalról: Hát össze kell hívni!) Ha a t. ház azon kérdési 
kívánja szavazás által eldönteni, hogy most akar
ja-e előleg megválasztani a küldöttséget, azon föl
tétel alatt, melyet emiitettem, vagy az egész dol
got akkorra akarja-e halasztani, midőn majd a mi
nisztérium bejelentheti, hogy igenis túl már a ki
kötött föltételek teljesültek,! és akkor hivassák ösz -
sze az országgyűlés : ez megtörténhetik és e k ér
dest szavazás útján előleg el lehet dönteni. 

Méltóztassanak tehát elhatározni, hogy e kér
dés most szavazás útján döntessék-e el ? és ez 
esetben föntartom magamnak, hogy aztán folytat
hassam előadásomat; ha azonban nem kivannak e 
fölött szavazni, most folytatom. 

Tisza K á l m á n : T . ház! Ez egy külön kérdés, 
mely most fölmerült, és én azt hiszem, lehet hozzá 
szólani. (Halljuk!) 

Én abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
— leg-alább ugy a mint én a dolgot kifejteni igye
keztem — nem az főleg a kérdés, hogy most vá
lasszuk-e a küldöttséget. (Közbeszólás a középen : De 
igenis az!) Engedelmet kérek, de saját nézetemet 
csakugyan én tudom legjobban. Nem az tehát a 
kérdés, hogy most válaszszuk-e meg a küldöttséget 
vagy utóbb, mert ez szerintem mellékkérdés; ha
nem az a fő kérdés, hogy mikor látjuk eljöttnek 
az időt, hogy a küldöttség működjék. És én ré
szemről ép úgy, a mint helytelennek tartom meg
választani most a küldöttséget azon utasítással, 
hogy a paritás és delegátió elvileges elismerése után 
működjék, épen ugy helytelennek fognám látni 
megválasztani akkor, mikor az elvileges elisme
rés azt megelőzte : mert én az elvileges elismerés 
által nem látok a 18-dik szakasz követelményé
nek eleget téve. Tehát én lehetőnek látom a meg
választást most is, de azon kikötéssel, hogy mű
ködés ne történjék addig, mig a 18-dik szakasz
ban tett föltétel teljesítve nem lesz; és lehetetlen
nek látom, hogy működjék addig, mig ez telje
sítve nincs. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ : Folytatom tehát előadáso
mat, miután úgy látszik, hogy nem akarunk most 
a fölött szavazni, hogy most választassék-e meg a 
küldöttség vagy pedig utóbb hivassék-e e végre 
össze az országgyűlés, midőn majd a minisztérium 
azt szükségesnek látandja, és akkor terjesztessék 
elő a választás kérdése. 

Akármi legyen az egyiknek vagy a másik
nak nézete az államadósságokra nézve, a quotára 
nézve kérdésen kivül előbb-utóbb meg kell válasz
tanunk a küldöttséget. Az a kérdés, mikor történ
jék ez ? Ha tehát ezt nem akarják szavazás által 
eldönteni, végezzünk és szavazzunk az egész ja
vaslat felett. Erre is ráállok; és ez esetben a do
log érdeméhez szólok. (Halljuk! Halljuk!) 

A quotára nézve a küldöttséget okvetlenül 
42 
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meg kell választanunk, és e részben legkevesebb > 
nehézséget sem találok részemről a miniszteri ja- \ 
vaslat elfogadására nézve. Az abban kikötött föl
tétel engem teljesen kielégít, annál is inkább, mert 
legkevesebb veszélyt sem látok oly dologban, 
melynek végleges eldöntése a ház határozatától 

Meg vagyok győződve, hogy a ház épen nem 
óhajtja, hogy még 1868-ra is oly meghatal
mazás adassék a minisztériumnak, a milyen 1867-
re adatott, következőleg óhajtja, hogy a költség
vetés határozottan még ezen esztendő folytán ál-
lapittassék meg. A költségvetés megállapításához 
annak kidolgozása szükséges; ez pedig se a quota 
megállapítása nélkül, se a másik kérdés, t. i. az ál
lamadósságokban való részvét kérdésének eldön
tése nélkül meg nem történhetik. (Helyeslés a kö
zépen.) Már ezen évnek felét átéltük s második 
felébe lépünk. A dolog igen fontos és sok tanács
kozást igényel. Ha elveszitjük ezen néhány hetet, 
vagy két hónapot, attól félek, nem készül el új 
évig a dolog, és akkor sokkal nagyobb baj fog be
lőle származni. 

Miből áll a minisztérium javaslata? Abból, 
hogy —ha lehet — az előmunkálatok, melyeknek 
megvizsgálása, el- vagy el nem fogadása úgy is a j 
háztól függ, a szünetelés ideje alatt, azok által, ki- i 
ket mi ezzel megbízunk, illetőleg a minisztérium 
által, elkészíttessenek, hogy annak idején a költség
vetést elő lehessen terjeszteni. Ez egyszerűen a ; 
kérdés. 

A javaslat másik része az államadósságra vo- ! 
natkozik, mely különbözik a quota kérdésétől. Az 
államadósságra nézve nem azt mondja a törvény, 
a mit a quotáról, hogy erre nézve a két küldöttség 
készítsen javaslatot, és azt a javaslatot aztán az 
országgyűlés tárgyalja, és ha a két országgyűlés 
nem tudna megegyezni, ő felsége döntse el a kér
dést; hanem azt mondja a 61-dik szakasz, hogy a 
minisztérium a másik fél minisztériumával együtt 
készitsen arra nézve javaslatot, az 55-dik sz. pedig 
azt mondja, hogy az államadósságokra nézve Ma
gyarország a lajtánttíli országokkal mint szabad 
nemzet szabad nemzettel egyezkedjék, és oda teszi, 
hogy „előre bocsátott értekezés folytán." Ezen 
értekezést a kormány kormánynyal, a nemzet nem
zettel fogja vinni, mert az van a törvényben, hogy 
„mint szabad nemzet szabad nemzettel előre bo
csátott értekezés folytán" stb. Ha a lajtántúli tar
tományok a magok részéről vagy azok ország
gyűlése a maga részéről, mint szabad nemzet, kül
döttséget választ, azt mi nem utasíthatjuk az 55. 
szakasz szerint oda, hogy értekezzék a mi minisz
tériumunkkal, mert e szakasz világosan mondja : 
„mint szabad nemzet szabad nemzettel előre bo
csátott értekezés folytán ;a az országgyűlés pedig 

velők mint szabad nemzettel nem értekezbetik 
másként, mint küldöttsége által az ő küldöttségök-
kel. (Helyeslés a középen.) Ezen küldöttségnek tehát 
nem az a föladata, hogy készítse el a javaslatot, mert 
ez a 61-dik szakaszban világosan a minisztériumra 
van bizva, hanem az, hogy értekezzék, mert köl
csönös fölvilágositás, kölcsönös capacitaió szokott 
egyességre vezetni. Midőn tehát a minisztérium 
azt kívánja, hogy ily küldöttség neveztessék ki, 
akkor nem azt kívánja, nem is kívánhatja, hogy 
ezen küldöttség végezzen mindent, hanem azt kí
vánja, hogy az 55-dik szakasz azon pontjának, 
mely szerint mint szabad nemzet szabad nemzettel 
előleges értekezés folytán akarunk értekezni, elég 
tétessék. Nem kell tehát e törvényt a minisztérium 
ellen e pontban védelmezni, vagy ha védelmezni 
kell, az által védelmezzük, hogy a minisztériumot 
azon törekvésében, hogy a törvénynek elég tétes
sék, támogatjuk. (Helyeslés a középen.) 

A szerkezet, a mint a miniszteri lediktálás 
után szól, engem kielégit; csak az utolsó sornál •— 
nem mintha nem azon értelmet akarnám neki tu
lajdonítani, vagy mintha kétkedném, hogy a mi
nisztérium is ugyanazon értelmet tulajdonítja neki, 
hanem nagyobb világosság kedveért — egy pár 
szót akarnék hozzá igtatni. Azt mondja ugyanis a 
javaslat: „Az országos küldöttség föladata lesz az 6 
felsége többi országai törvényhozása által kikül-
dendő választmány nyal a fönemlitett törvény 55 . 
§-ában emiitett előleges értekezésbe bocsátkozni." 
Ez a törvény rendelete. „Ezen értekezés eredmé
nyét a minisztérium — folytatja a javaslat — az 
országgyűlés elé terjesztendi. " Világosabban ezt 
igy akarnám kifejezni, hogy „ezen értekezés ered
ményét a minisztérium, a 61-dik szakasz értel
mében, saját javaslatával együtt, az országgyűlés 
elé terjesztendi." Ezzel lesz teljesítve és tökéletesen 
elég téve a törvénynek és minden rendeletének. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt hiszem, azon módosítás, melyet Pest belvárosa 
érdemes képviselője, Deák Ferencz úr beadott, tö
kéletesen megegyezik a törvényre alapitott azon 
elvekkel, melyekből a minisztérium javaslata téte
lénél kiindult, annyival inkább, mert a javaslat
ban ugy is ben foglaltatik, hogy a minisztérium 
az ő felsége többi országai minisztériumával foly
tatandó tárgyalásokat elő fogja terjeszteni. Ennél
fogva természetes, hogy csak a 61. szakasznak 
akart eleget tenni a minisztérium, midőn a folyta
tandó értekezéseket az országos küldöttséggel vélte 
közlendőknek. Egyébiránt ezen kötelezettség, mely 
a 61 . szakaszban foglaltatik, ha meg nem emlitet-
nék is a határozati javaslat által, a minisztériumot 
kötelezné. Nem lehet tehát semmi észrevétele a 
minisztériumnak, ha ezen határozat a javaslatban 
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kifejezést nyer, mi pedig Deák Ferencz képviselő 
úr indítványa által történik. 

TiSZa K á l m á n : Tisztelt ház! Csak pár szót 
kívánok szólni az államadósságokra nézve, azok 
folytán, miket Deák Ferencz t. képviselő' társam 
elmondott. O ugyanis indokolandó, hogy a minisz
térium által ajánlott eljárás tisztán a törvényből 
foly, azt állította föl, hogy miután az 55-dik sza
kasz azt mondja, hogy mint szabad és egymástól 
tökéletesen független nemzetek, kell hogy egy
mással érintkezzünk : ennek természetes kifo
lyása az, hogy küldöttségek neveztessenek ki és 
ezek értekezzenek. Én részemről ezzel ellenkező 
nézetben vagyok: mert úgy tudom, hogy egymás
sal teljesen szabad és független nemzetek másutt 
is e világon szoktak egymással értekezni, és Ma
gyarország is jöhet oly helyzetbe, hogy más nem
zetekkel is érintkezzék ; de azt sehol sem tudom, 
hogy ez országgyűlési küldöttségek által történik, 
hanem igenis történik mindenütt a kormány által. 
Én tehát a törvény értelme felől ellenkezőleg meg
győződve nem levén, ragaszkodom előbbi vélemé
nyemhez. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Madarász József: T. ház! Nem kívántam 
még ez átaíános tárgyalásnál sem Bobory t. kép-
viselő társam előadása után szólni; de miután Pest 
belvárosa érdemes képviselője a minisztériumnak | 
előadott határozati javaslatát úgy tünteti föl, mint j 
a többség által megszavazott törvénynek nem el-
lenműködését, hanem támogatását, és e részben [ 
hivatkozik a 61 és 55-dik szakaszokra : noha én a j 
paragrafusoknak, azon irtóztató sok paragrafusok- j 
nak barátja nem vagyok : kénytelen vagyok a t. 
háznak emlékezetébe hívni, hogy akkor ne feledje I 
egyúttal a 54-dik vagyis a megelőző szakaszra ! 
való hivatkozást se, a mely 54-dik szakasz teljesi-
tésétől függesztetik csak föl a 61-dik és 55-dik 
szakaszok működése, mely 54-dik szakasz azt tar
talmazza : „De kijelentette már az országgyűlés, 
hogy ha a valóságos alkotmányosság hazánkban 
és ő felsége többi országaiban is, minél előbb és 
tettleg, életbe lép , kész megtenni mindazokat, 
miknek módozatait az 55-dik és 61-dik szakaszok 
megírják." É n tehát határozottan állítom— és bár 
czáfoltatnám meg — hogy ő felsége többi orszá
gaiban valóságos alkotmányosság nem létezik 
még. Valóságos alkotmányosság — hogy egyebet 
ne mondjak — felelős minisztérium nélkül csak 
önámitás; és csak ráfogás az, hogy ott valóságos al
kotmány létezik. (Helyeslés a bal oldalon.) Miután 
pedig e ház képviselőinek többsége kimondotta az 
54-dik szakaszban, hogy míg valóságos alkot
mányosság nem létezik, addig se az 55-dik, se a 
61-dik szakaszok módozatait nem fogja igénybe 
venni, de csak is az 54-dik szakasz teljesítése után; 
és miután ez nem teljesíttetett: kénytelen vagyok 

visszafordítani Pest belvárosa képviselőjének állí
tását, és ellenében azt mondom, hogy igenis, a* 
54-dik szakasz nem teljesittetvén — mert a ki azt 
mondja, hogy az 54-dik szakasz szerint kivánt al
kotmányosság fönáll, az önámitásban él — ez 
tehát nem teljesittetvén, se az 55-dik, se a 67-dik 
szakasz életbe nem léptethetik. 

De méltóztassanak egyúttal abban is Pest bel
városa érdemes képviselőjének tévedését be l á tn i . . . 
(Zúgás középen. Balról: Halljuk!) Jól tudom én, 
hogy a ki maga készité a törvényjavaslatot, maga 
leginkább képes fölfogni annak fonalát i s ; de meg
bocsássanak, hogy legyen az bár az egész világ 
legnagyobb bölcse; botolhat mégis, és minél na
gyobb, annál nagyobbat botolhat. (Zaj. Zúgás kö
zépen. Elnök csenget.) Tévedés tehát az. hogy nincs 
az önmagok által hozott törvénynek sérelme, mert 
a 18-dik szakasz világosan ezeket mondja : „Ezek 
azon tárgyak — elősorolja a kül-, had- és pénz
ügyet — melyeknek a fönirt módon közössége 
a pragmatica sanctióból folyónak tekintetik j ha 
ezekre nézve mindkét fél egyetértésével megtörté
nik a megállapodás:" akkor, és csak is akkor he
lyes a kormány óhajtásának tárgyalása. Mert én, 
uraim! mindaddig, míg e megállapodás, ez ország
gyűlésen megtörténvén, ott a másik országgyűlé
sen szintén „és a felelős minisztérium közbejötté
vel" meg nem történik, ellentétben látom önmagá
val a 18-dik szakaszszal a jelen tanácskozás alatt 
levő határozati javaslatot. 

Ezek azon okok, melyeket, akaratlanul bár, 
kénytelen valék megjegyezni. 

Nagyon jól tudom, uraim i hogy az állam
adósság különösen hazánknak minden egyes tag
ját és az országot érdekli; nagyon jól tudom, hogy 
annak elvállalását még az önök által hozott tör
vény is föltételhez köté, köté pedig a teljes, a va
lóságos alkotmánynak itt is, ott is helyreállittatá-
sának itt is ott is teljesítéséhez. E teljesítés előtt 
hát, e részben, mig e föltétel nem teljesül, csak 
értekezletbe is bocsátkozni, mig az alkotmányos
ság itt is, ott is nem lép életbe, én részemről leg
alább — mert véleményem szerint ez törvény el
len történik — törvénysértésnek tartom. És mert 
nézeteimet az államadósságokra nézve majd ki fo
gom én mondani akkor, midőn ez ügy e ház előtt 
tárgyaltatni fog, most is előre nyilvánítom, hogy 
szerintem az alkotmányosság ott, legalább még 
azon mértékben nem állván vissza, mint azt a több
ség által hozott törvény kívánja, az államadósság 
iránti kölcsönös érintkezést, értekezéseket ha
zánk törvények által biztosított anyagi jólléte el
len intézett cselekvénynek tekintem. 

És igy kénytelen vagyok csakugyan bizni e 
részben Kossuth Lajos nagy hazánkfia levele azon 

42* 



332 CXLVI1I. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 28. 1867.) 

részében is . . . (Zajos éljenzés a széhö balon s a kar
zatok egy részén.) 

E l n ö k : Intem a hallgatóságot, hogy tartsa 
magát a szabályok értelméhez, és se tetszést, se nem
tetszést ne nyilvánítson. (Helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : . . . melylyel szavaimat be
fejezem. (Olvassa:) „Lassan-lassan lelebben a fátyol 
a bécsi alkudozások titkairól. Ú g y látszik, mind 
ez már kicsinált dolog, (Zaj és közbeszólások) s az 
országgyűlés csak arra van Jiivatva, hogy a be
végzett ténjrt registrálja." (Elénk helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Kérem a t. képviselőket, ne méltóztassanak köz-
beszólani: nem is hallhattuk az érdekes utósza
vakat. Kár az ily szép mondatokért! Halljuk még 
egyszer! 

Madarász József (olvassa •.) „Úgy látszik, 
mind ez már kicsinált dolog, és az országgyűlés 
csak arra van hivatva, hogy a bevégzett tényt re-

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Ki mondja ezt? Ezt csak az újságok mondták! 

Madarász József: Csodálom, hogy a t. mi
niszterelnök úr nem volt szives figyelni; vagy tán 
a zajban nem méltóztatott hallani szavaimat. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
A zajban. 

Madarász József : Ismétlem tehát a mon
dottakat. Azt mondám: Bezárom szavaimat Kos
suth Lajos nagy hazánkfiának irt azon szavaival, 
melyeket én e szerint magamévá teszek. (Olvassa :) 
„Lassan-lassan lelebben a fátyol a bécsi alkudo
zások titkairól. Ú g y látszik, mind ez kicsinált do
log, s az. országgyűlés csak arra van hivatva, hogy 
a bevégzett tényt registrálja." 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Úgy! 
Most már értjük. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra följegyezve, 
azátalános tárgyalást befejezem. A kérdést ekként 
fogom föltenni: elfogadja-e a t. ház a minisztérium 
által előterjesztett és általa ma módosított határo
zati javaslatot a részletes yita alapjául? 

Deák Ferencz : Az általam beadott módosit-
ványt, melyet a minisztérium magáévá tett, szin
tén a kérdésbe lehetne foglalni. 

Yárady Gábor : T .ház ! Tisza Kálmán kér
dést intézett a minisztériumhoz, hogy módositvány-
ként kivánja-e e toldalékot- tekinteni? és ez hall
gatva elfogadtatott: ezen toldalék tehát esak mó-
dositvány, és az átalános tárgyalás alapjául csak 
a határozati javaslatot lehet fölvenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Engedelmet kérek: a javaslatot a minisztérium 
nyújtotta be ; a tárgyalás előtt a minisztérium 
módositványt adott a ház elé, és méltóztattak azt 

magoknak le is diktáltatni, hogy tárgyaltathassék; 
a tárgyalás akként is folyt, és a határozati javas
lat szövege a módositvány által megváltoztatott. 
Magán képviselőnek is van joga indítványt tenni 
s azt visszavonni; s van a minisztériumnak is. A 
dolog természetével is megegyezik, ha a t. ház ta
nácskozása nem azon javaslatra terjed ki, mely 
három nappal ezelőtt adatott be, hanem azon tol
dalékkal ellátott javaslatra, melyet szerencsém volt 
a ház asztalára letenni. 

BÓniS Sámue l : Az én vélekedésem szerint 
a kérdésbe nem tehető — mint az elnökség által 
ki volt jelentve — hogy a toldalékkal együtt? 
A kérdés csak az : kivánja-e a ház a minisztérium 
által beadott határozati javaslatot a részletes ta
nácskozás alapjául elfogadni ? Én azt tartom, a be
adott toldalék : részlete ezen határozati javaslatnak *, 
ennélfogva ehhez csak a részletes tanácskozásnál 
kell hozzá szólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés az, hogy a ház 
a határozati javaslatot átalánosságban a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörté
nik.) A ház a határozati javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja. Következik a részletes 
tárgyalás. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (kezdi a határozati 
javaslatot olvasni?) 

Tisza K á l m á n : Kérem az elnökséget han-
gosabb fölolvastatásra, mert nem vagyok képes 
azt ezen zajban figyelemmel követni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (folytatja s bevégzi 
a felolvasást.) 

Tisza K á l m á n : Az eredeti szerkezethez bá
tor volnék részemről azon módositványt beadni, 
miszerint alólról a 4-dik sorban a „67-dik szakasz" 
megemlítése hagyassék ki. (Maradjon!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az én előterjesztésem szerint kívánom, hogy ezen 
a 67-dik szakasz megemlitése hagyassék ki, mi
után a következő pótlék azt tisztábban és határo
zottabban megmagyarázza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e módositványt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a miniszté
rium által ajánlott toldalékot a Deák Ferencz beadta 
módosifványnyal.) 

Tisza K á l m á n : Nekem részemről az a mó
dosításom volna, hogy ezen egész pótlék a határo
zati javaslatból hagyassék ki. 

Elnök : A minisztérium által előterjesztett 
módositványt Pest belvárosa érdemes képviselőjének 
észrevételével együtt elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) 

Tisza K á l m á n : Egyszerre mind a kettőt 
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nem lehet elfogadni. A kérdéshez kell szólanom. 
En azt tartom, az eredmény ugyanaz; de a do
lognak formája, hogy előbb a beadott szerkezet
hez kell szólani, mint a t. elnökség akarta: ha az 
elfogadtatik, elesnek a módositványok. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Nem érthetek egyet az előttem szólott képvi
selővel, a kérdésre nézve : mert itt nem az áll, hogy 
ha az első módositvány elfogadtatott, akkor a má
sik elesik ; sőt egyik a másikat kiegésziti és egy-
átalában egymással ellentétben nincs. Azért semmi 
okot nem látok, miért ne lehetne a kérdést ugy 
föltenni, vajon a minisztérium által javasolt pótlék 
a Deák Ferenez képviselő úr által javaslatba, ho
zott toldalékkal elfogadtatik-e vagy nem ? {He
lyeslés) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, kik a kö
zös érdekű viszonyok tárgyában beadott minisz
teri javaslatot a toldalékkal és a Deák Ferenez úr 
által ajánlott módosítással elfogadják, fölállani. 
(Megtörténik.) A t. ház a minisztérium által beadott 
toldalékot Deák Ferenez érdemes képviselő úr ész
revételével együtt elfogadja. Most méltóztassék 
fölolvasni az egészet, úgy, mint a t. ház elfogadta. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa az elfo
gadott egész szerkezetet 1). 

E l n ö k : A kik a végleges szerkezetet, úgy a 
mint fölolvastatott, elfogadják, méltóztassanak föl
állani. (Megtörténik.) Ennélfogva a t. ház a hatá
rozatijavaslatot végleges szerkezetében elfogadja. 

Úgy vagyok értesülve, a mélt. főrendek ma 
is készek ülést tartani erre nézve. Ha tehát a t. 
ház beleegyezik, az ülést a jegyzőkönyv hitelesi-
téséig fölfüggesztem. A jegyzőkönyvi kivonatot 
Dimitrievies jegyző úr viszi át a főrendekhez. 

Deák FerenCZ : Miután a határozati javaslat 
elfogadtatott, most annak teljesítéséhez kell fogni, 
t: i. a választáshoz. A választásoknál természetesen 
mindenki szeretne másokkal is értekezni: ennél
fogva ehhez fogni most bajos lenne. Gazdálkod
junk azonban az idővel; s azt hiszem, holnap déli 
12 órakor ülést lehetne tartani a választás végett. 
(Fölkiáltások a bal oldalon : Ma este! Mások: Most 
mindjárt!) Most mindjárt nem lehet a választást 
eszközölni. Nem oly csekélység ez, hogy az ember 
azonnal leülhetne és rögtön megirhatná a válasz
tási jegyzéket. E végre még másokkal szükséges ér
tekezni. Nem látom át, miért ne lehetne holnap déli 

12 órakor ülést tartani ? (Fölkiáltások: ünnep van!) 
Sok országgyűlésen voltam már jelen, a hol a mise 
és az isteni szolgálat idejét szintén respektálták: 
de azért ily körülmények között, kivált nem tartós 
ülést, lehetne tartani. (Fölkifiltások a bal oldalon: 
Tartsiüc ma este!) Ebbe is beleegyezem. 

E l n ö k : Ha beleegyezni méltóztatnak, hogy 
a választás, még mi előtt a mélt. főrendektől az üze
net megérkezik^ eszközöltethetik, ez esetben ma d. 
u. 6 órakor fog ülés tartatni. (Helyesl's) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! A minisztérium által 
beadott határozati javaslat keresztülment s a 
többség azt határozati erőre emelte; ahhoz tehát 
szavam nem lehet. Engedje meg azonban a t. ház 
kijelentenem, hogy midőn a minisztérium azon ér
tekezlet eredményét, mely értekezlet a két ház tag
jai közt fog tartatni, be fogja a háznak jelenteni. 
ezt én úgy értelmezem, hogy ugyanakkor be fogja 
jelenteni az értekezletben részt vetfc küldöttség 
munkálatát és jegyzőkönyvét is. Erre határozat 
nem szükséges, hanem azt hiszem, ezt ilyen érte
lemben vette a t. ház. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: Sok országos küldöttségben 
vettem részt, a melyek mindenikének rendesen 
jegyzőkönyve is volt; és azt hiszem, a mit az ál
talunk küldendő küldöttség részéről Bóuis képvi
selő társunk kivan, azt a lajtántúli küldöttek ré
széről a lajtántúli tagok ép úgy meg fogják kí
vánni a magok részéről, hogy t. i. bele menjen a 
jegyzőkönyvbe, hogy ez meg ez a kérdés tárgyal
tatott, ez meg ez volt a megállapodás, és hogy 
Péter vagy Pál más nézetben volt. Ezt mindenki 
megkívánja, a maga íg-azolása tekintetéből. A ha
tározaton nem lehet változtatni; de bele lehet tenni 
jegyzőkönyvünkbe. hogy ezen kérdés intézte
tett és hogy a ház ezen magyarázatot helyeselte. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha tehát a t. ház azt kívánja, hogy 
ma legyen ülés, ugy ma d. u. 6 órakor jöhetünk 
össze. 

Most a mai ülés jegyzőkönyvének egy része 
rog hitelesittetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a mai ülés 
jegyzökönyvének a minisztérium által beadott hatá
rozati javaslatra vonatkozó pontjait.) 

E l n ö k : Hitelesíttetik. 
Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
1) Lásd az Irományok 135-dik számát. 




